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1

UPPDRAG
COWI AB har på uppdrag av Göteborgs Stad, Fastighetskontoret utfört en
geoteknisk utredning för detaljplan för Västra Länsmansgården på Hisingen i
Göteborg.
Göteborgs Stad planerar att bebygga området med bostäder. Området är ca
150 x 500 m stort och är idag bebyggt i dess östra del med två parkeringsdäck
om ca 50 x 35 m samt en asfalterad parkeringsyta om 50 x 35 m samt i dess
norra del med en förskola, se figur 1.
Syftet har varit att inför detaljplanen av aktuellt objekt, utföra en geoteknisk
utredning för att bedöma förutsättningarna för att anlägga byggnader inom
området.

2

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

2.1

Geoteknisk undersökning
COWI AB har utfört fältundersökningar i området den 16 februari 2011 av Lena
Ekmark samt den 30 mars 2011 av Markus Eskilsson. Vid fältbesöket i februari
utfördes ett antal manuella sticksonderingar samt vid fältbesöket i mars utfördes
sondering med borrbandvagn. Resultat från manuella undersökningar redovisas i
avsnitt 5.1, jordlagerföljd och jorddjup. Resultat från övriga maskinellt utförda
sonderingar redovisas i ”Rapport över geotekniska undersökningar” (R/Geo)
daterad 2011-04-01 med dokumentnummer 163401/16/04/RAP-001.

2.2

Bergteknisk undersökning
Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB har utfört en bergteknisk
undersökning inom området. Undersökningen omfattade bergteknisk besiktning,
rasriskutvärdering samt radonundersökning. Resultat från dessa undersökningar
redovisas i bilaga 1.

2.3

Tidigare utförda undersökningar
Inom området har tidigare geotekniska undersökningar utförts.
•

Geotekniskt utlåtande, Förskola Temperaturgatan, arbetsnummer 77.044:15.
Upprättad av Civilingenjör Bo Alte AB daterad 1977-09-23.

Relevanta resultat från denna undersökning har inarbetats i detta uppdrags PM.
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TOPOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN
Aktuellt området ligger i Västra Länsmansgården, Göteborg. Området avgränsas
i öster samt söder av Temperaturgatan. Väster om området ligger ett stort
grönområde. I sydväst är Länsmansgårdens idrottsplats belägen.

N
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Figur 1, Aktuellt planområde. 1) Parkeringsdäck 2) Parkeringsplats 3) Förskola 4) Nedbrunnen
byggnad 5) Fritids- och parkområde

Det aktuella planområdet utgörs dels av naturmark med berg nära markytan eller
berg i dagen och dels av bebyggelse i form av parkeringsdäck/asfalterad
parkeringsplats, en förskola samt delar av en nedbrunnen byggnad, se Figur 1.
Den norra delen av området utgörs av ytor för fritidsändamål, så som tennisplan,
asfaltsplaner samt gräs- och parkmark, med jorddjup av ca 2 m. Terrängen är
relativt platt med ett sankmarksområde i mitten. Vegetationen består av mindre
träd och sly. Marken sluttar generellt i nordlig riktning. Högsta punkten inom
området ligger i södra delen. Marknivån inom området varierar mellan +82 och
+90. (Referenssystem i plan/höjd SWEREF 99 12 00/ GH 88).
k:\uppdrag11\163401\16-prj\04-bsk\arbetsmaterial\pme-001.docx/leek

Dokumenttyp / Type of document

Kapitel / Chapter

Sida nr / Page No.

PM
RAPPORT
Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject

Göteborgs stad, Fastighetskontoret
Fackområde, Avd / Discipline, Dept

Geoteknik

Detaljplan för Västra Länsmansgården

4(7)
Dokumentnr / Document No.

Utfärdare / Issuer

Lena Ekmark
Datum/ Date

Rev. dat. / Date of rev.

2011-04-01
4

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Inom området finns två parkeringsdäck, en asfalterad parkeringsyta, en förskola
samt delar av en nedbrunnen omklädningsbyggnad. Parkeringsdäcken är
uppförda i två våningar och grundlagda med plintar på berg. Förskolan är
uppförd i en våning och grundlagd med platta på mark ovan packad fyllning. De
kvarvarande resterna av den nedbrunna omklädningsbyggnaden är
pannrumsdelen samt bottenplattan av omklädningsdelen, se Figur 2. Byggnaden
är troligen anlagd med platta på mark. Inom pannrummet är en pumpgrop
belägen på ca 2,5 x 2,5 m. Pumpgropen är utsprängd i berg.

Pannrum

Bottenplatta

Figur 2, Kvarvarande rester från den nedbrunna omklädningsbyggnaden.

k:\uppdrag11\163401\16-prj\04-bsk\arbetsmaterial\pme-001.docx/leek

Rev.

163401/16/04/PME-001 1

Dokumenttyp / Type of document

Kapitel / Chapter

Sida nr / Page No.

PM
RAPPORT
Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject

Göteborgs stad, Fastighetskontoret
Fackområde, Avd / Discipline, Dept

Detaljplan för Västra Länsmansgården

Geoteknik

5(7)
Dokumentnr / Document No.

Utfärdare / Issuer

Lena Ekmark
Datum/ Date

Rev. dat. / Date of rev.

2011-04-01
5

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

5.1

Jordlagerföljd och jorddjup
I områdets utkanter finns i huvudsak berg i eller nära i dagen. Inom jordtäckta
delar utgörs jorden generellt av ett tunt lager av organisk jord.
I områdets centrala del, utgörs jorden i huvudsak av gyttja ovan lera som vilar på
friktionsjord eller berg. Djup till fast botten/berg varierar och uppskattas till mellan
ca 0 och 2 meter enligt utförda stick- sonderingar, se Figur 3.

N
Sticksondering,
djup ca 0,7 m till
fast botten.

Sticksondering,
djup ca 1,8 m till
fast botten.

Figur 3, Planområde – sankmarksområde (blått, helfärgat), mark som är blötare än omgivande
(randigt) samt sticksonderingar markerade.

Inom områdets norra del bedöms jordlagren huvudsakligen bestå av
fyllning/friktionsjord av varierande karaktär. Utförda skruvsonderingar visar på att
jordlagren består av torrskorpelera och grusig sand. Sondering har utförts med
trycksondutrustning. Sonderingsstopp har erhållits på mellan 0,9 och 1,8 m.
Enligt tidigare utförd undersökning, enligt avsnitt 2.3, gällande förskolan består
fyllningen av friktionsmaterial till 0,5 m djup och därunder av en blandning av
lera, torv och sand. Djup till fast botten eller berg är 0,4 – 2,0 m.
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GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Grundvattenförhållandena i området har inte undersökts. I området förekommer
ytligt vatten och detta gäller speciellt i områdets centrala del, sankmarksområdet,
som ligger mellan bergsområdena.

Figur 4, Sankmark i områdets mitt.

7

BERGTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
En bergteknisk besiktning, rasriskutvärdering samt radonundersökning är utförd
av Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB. Fältundersökningen utfördes
den 8 februari 2011 av Helena Kiel, se bilaga 1.
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SLÄNTSTABILITET
Marken är relativt flack och består av berg i dagen eller berg med ett tunt
vegetationstäcke ovanpå. Inom den norra delen består jordlagren av
fyllning/friktionsjord med varierande karaktär. Djup till fast botten eller berg
bedöms till ca 2 m djup från markytan.
För aktuellt område bedöms därför totalstabiliteten vara tillfredställande med
hänsyn till marklutningar, djup till fast botten samt jordlagerföljd.

9

SÄTTNINGAR
Ytskiktet inom området innehåller organisk jord. Sankmarksområdet i områdets
centrala del innehåller gyttja. Organiska jordar är sättningsbenägna, varför
tillskottsbelastning på inom nämnda områden medför sättningar.

10

SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER
Stabiliteten för jord och berg inom området bedöms under befintliga förhållanden
vara tillfredställande med avseende på marklutning, djup till fast botten och
jordlagerföljd. Även bergtekniskt anses området vara stabilt dock med reservation
av en uppstickande skiva mitt i det aktuella området, se bilaga 1,
(Bergtekniskbesiktning och rasriskutvärdering samt radonundersökning).
Sättningar orsakas vanligen av ökad belastning på jorden vid t.ex.
markuppfyllnader eller vid sänkt grundvattennivå. I område där gyttja och lera
påträffats och marken skall bebyggas bör jorden grävas ur och ersättas med
friktionsmaterial och/eller packad sprängstensfyllning. I svackor mellan bergytor
skall jordens lämplighet för grundläggning bedömas. Om jorden ej bedöms
lämplig skall den schaktas bort och ersättas med packad friktionsjord.
I områden där berg i dagen förekommer samt på parkeringsytor/däck kommer
planerade hus att kunna grundläggas direkt på berg alternativt på packad fyllning
(alternativt plintar) ovan plansprängt berg.
Bergteknisk besiktning bör utföras efter avslutad bergschakt om nya bergsslänter
har sprängts ut, se bilaga 1, (Bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering samt
radonundersökning).
Marken klassas som normalradonmark och nykonstruerade byggnader skall vara
radonskyddande, se bilaga 1, (Bergtekniskbesiktning och rasriskutvärdering samt
radonundersökning).
Planområdet bedöms i sin helhet ha gynnsamma geotekniska förutsättningar för
bebyggelse.
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