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Figur 1. Planområdet vid Ö Björredsvägen 
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1. Syfte 

Syftet med detaljplanen är att tillskapa upp till fem tomter för den kommunala tomtkön samt att möjliggöra 

nybyggnad av nya bostäder med särskild service (s.k. BmSS) med sex till åtta lägenheter. Efter genomfört samråd 

utökades planområdet för att möjliggöra befintlig verksamhet och medge en flexiblare användning f ö r  d e l  a v  

fastigheten Björred 1:117. Gällande detaljplan för delområdet tillåter endast föreningslokal. Enligt planförslaget tillåts 

förutom föreningslokal även hunddagis, odling, bostad och kontor.  

Denna geotekniska rapport behandlar endast den utökade delen av planområdet, orange skraffering figur 1, för de 

geotekniska förhållandena inom övriga delar av planområdet hänvisas till WSPs rapport, se nedan 

2. Geotekniska utredningar 

Underlag för utförda geotekniska bedömningar har varit: 

• Geoteknisk utredning, Detaljplan för bostäder vid Östra Björredsvägen, PM Planeringsunderlag WSP 

daterad 2011-10-20. 

• Bostäder vid Östra Björredsvägen, Utbyggnad av vägar Tbv/geo, Göteborg Gatu AB daterad 2002-08-

19, Dnr 255/02. 

• Bostäder vid Östra Björredsvägen, Geoteknisk utredning, Göteborg Gatu AB daterad 2002-07-01, Dnr 

479/02. 

I skedet för arbetet med den utökade delen för detaljplanen har befintligt geotekniskt underlag, jordartskartan 

och en okulärbesiktning 2014-05-14 av området ansetts ge tillräkligt underlag för detta kompletterande 

geotekniska utlåtandet. 

3. Områdesbeskrivning/Topografi 

Tilläggsområdet ligger i slutet av Östra Björredsvägen som delvis är byggd på vägbank upp på en mindre höjd.  

I väster avgränsas området av en mindre ravin med ett vattendrag som avvattnar höjdområdena i söder och 

väster. Vattendraget rinner under Ö Björredsvägen i ett betongrör vidare norr ut. Både i norr och söder om 

planområdet finns bebyggelse. 

 

Marken är ondulerande och sluttar från söder och nivåer kring +80 åt både norr och väster till nivåer kring +68 

utmed vattendraget och +70 vid vändplanen vid Ö Björredsvägens slut, se figur 2.  

 

Aktuellt område är bebyggt med en tvåvåningsbyggnad med halv källare där det bedrivs hunddagis. 

Markområdet öster om byggnaden används för odling och höjdområdet i söder utgörs av skogsmark. Väster om 

närmast byggnaden är marken relativt plan, där finns ett mindre växthus och rester av grundläggningen från en 

riven byggnad därefter sluttar marken ner mot bäcken. 

4. Markförhållanden 

4.1 Jordlager 

Enligt tidigare utförda geotekniska undersökningar i närområdet är jorddjupen generellt relativt små och 

begränsade till 1-7 m, berget går i dagen på ett flertal ställen.  

Vid okulärbesiktningen 2014-05-14 noterades att området med berg i dagen/tunt jordtäcke på berg har en större 

utbredning än som redovisas på SGU:s jordartskarta, se figur 2 och 3. 
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Jordlagren utgörs i huvudsak av friktionsjord (sand) med viss inblandning silt och lera med låga vattenkvoter, 

även skikt av silt och lera förekommer, inga större mäktigheter av ren lera har påträffats, se figur 4 utdrag från 

WSP.s utredning.  

 

Jorden innehåller silt och sandskikt och är därmed flytbenägen i vattenmättat tillstånd.  

4.2 Berg 

Berg i dagen inom tilläggsområdet förekommer framför allt som flacka hällar och lägre ryggar, för byggnaden 

strax norr om aktuellt område har vissa sprängningsarbeten utförts, se figur 2 och foton. Det föreligger ingen 

risk för blockutfall eller bergrasras inom eller i direkt anslutning till det aktuella området. 

 

 
Figur 2. Utdrag ur primärkartan, markeringar av berg i dagen samt foto riktningar. 

 

 
Figur 3. Utdrag ur SGU:s jordartskarta, aktuellt område markerat med röd linje 

Berg i dagen/Fastmark 

Berg i dagen, foto1 

Bergkant delvis 

sprängd, foto 3 

Berg i dagen, foto2 
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Figur 4. Redovisning av WSP.s borrpunkter 8 och 9 strax nordöst om tilläggsområdet markerat med röd streckad linje. 

 

  
Foto 1. Berg i dagen utmed bäcken  Foto 2. Berg i dagen utanför planområdet i väster 

 

 
Foto 3. Bergkant delvis sprängd 

Berg i dagen 

Berg i dagen 



 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret 6(7) 

5. Grundvatten 

I undersökningspunkten 8, se figur 4, har en vattenyta 0,6 m under markytan registrerats.  

Grundvattnet står i förbindelse med bäcken och reglerar därmed grundvattenytans läge. Bäcken har lokalt 

eroderat ner till berggrunden vilket innebär att inga högre grundvattentryck kan byggas upp i jordlagren 

(säkerhetsventil). 

6. Befintliga markförlagda ledningar 

I denna rapport har det inte tagits fram några uppgifter om markförlagda ledningar eller installationer inom 

planområdet. 

7. Stabilitet 

I WSP.s rapport har stabiliteten kontrollerats för två sektioner inom den norra delen av planområdet där sektion 

A i stort sett har samma geotekniska förhållanden som för tilläggsområdet med friktionsjord och små jorddjup. 

Även slänternas geometri mot vattendragen/ravinerna för sektionerna stämmer väl överens, därmed bedöms 

även att WSP.s beräkningar kunna appliceras för tilläggsområdet, se vidare WSP.s rapport kap 4.5 

 

WSP.s stabilitetsberäkningar som uppfyller Skredkommissionens anvisningar för detaljerad utredningsnivå, för 

sektion A visar beräkningarna på säkerhetsfaktorer för befintliga förhållanden som är > 2,5 för både odränerad 

och kombinerad analys. Därmed kan stabiliteten anses tillfredställande för befintliga förhållanden även för 

tilläggsområdet. 

8. Erosion 

Inom bäckravinen, väster om planområdet, är erosionen i stort sett försumbar och utgör ingen framtida risk för 

planområdet, se foto 1. 

9. Översvämningsrisk 

Det föreligger ingen risk för översvämning inom planområdet. 

10. Radon 

Enligt utförda gammastrålningsmätningar av WSP, se figur 4, är uppmätta mätvärden inom gränsen för 

normalradonmark0,05-0,09 µSv/h, se vidare WSP.s rapport kap 4.7. 

11. Grundläggning 

Inom tilläggsområdet planeras ingen ny byggnation i dagsläget. Byggnader upp till två våningar bedöms kunna 

grundläggas direkt i befintliga jordlager.  

För byggnadslov/startbesked kan det komma att krävas en platsspecifik geoteknisk undersökning/utredning för 

att fastställa lämplig grundläggning av en eventuell framtida bebyggelse.  
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12. Riskanalys 

Följande risker har identifierats för detta projekt. 

 

• Befintliga jordlager är flytbenägna i vattenmättat tillstånd. Djupare schaktning i befintliga jordlagren 

kan påverka lokalstabiliteten och måste därmed beaktas. 

 

• Vid eventuella sprängningsarbeten i närheten av befintlig bebyggelse krävs att en riskanalys och ett 

kontrollprogram för vibrationer mm upprättas.  

13. Slutsatser och sammanfattning 

Ingen exploatering/byggnation planeras inom tilläggsområdet, det föreligger inga stabilitetsproblem varken för 

jord- eller bergslänterna inom eller i direkt anslutning som kan påverka planområdet för befintliga förhållanden. 

Befintliga jordlager klarar viss belastning utan att sättningar kommer att utbildas. Inga geotekniska åtgärder 

eller restriktioner behöver därmed utföras för den aktuella utökningen av planområdet. 

 

För eventuella framtida byggnadslov/startbesked kan det komma att krävas en platsspecifik geoteknisk 

undersökning/utredning för att fastställa lämplig grundläggning av planerad bebyggelse.  
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