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Områdesbeskrivning 

Detaljplaneområdet utgörs av ett parkområde med några större träd samt gräsytor och är beläget i ett 

bostadsområde mellan Blackevägen i öster och ett höjd- och naturmarksområde med fastmark/berg i 

dagen i väster, se figur 1 och foto försättsblad.  

Tomten genomskärs av ett dike, i det sydöstra hörnet av tomten finns en transformatorstation och ungefär 

mitt på tomten utmed Blackevägen finns en underjordisk branddamm i betong. 

Marken i området sluttar generellt svagt från sydväst åt nordost med en lutning ca 1:10, brantare slänter 

förekommer vid fastmarkspartierna och vid bergslänter väster om detaljplaneområdet. Nivåskillnaden 

inom den aktuella tomten uppgår till ca 8 m på en sträcka av ca 80 m. 

Geotekniska förhållanden  

Tidigare utförda geotekniska utredningar som använts för information om befintliga jordlager och 

geotekniska egenskaper inom detaljplaneområdet har varit. Sweco, Översiktlig stabilitetsutredning inom 

Göteborgs Stad, Delområde Lundby, Tolered H078, daterad 2011-09-15, Uppdragsnr: 2305 401. 

Områdets stabilitet har utretts i en sektion H078-K1 (översiktlig utredning). 

 

Figur 1. Detaljplaneområdet med stabilitetsberäknad sektion 

Inom det aktuella området återfinns en geoteknisk undersökningspunkt (307811) där CPT- sondering, 

vingförsök och skruvprovtagning utförts, se figur 2. Sonderingen och provtagningen visar på en skiktad 

jord med en total mäktighet av ca 5 m, sonderingen har stoppat mot berg alt block. Överst utgörs 

jordlagret av ett tunt lager organisk jord som underlagras av torrskorpelera med en dryg meters tjocklek 

därunder följer en skiktad jord av lerig sand och lera med en mäktighet av ca 4 m.  

Det finns bara en sonderingspunkt inom tomten vilket innebär att jordmäktigheterna givetvis kan variera 

inom området. 

Vingförsök har utförts på två nivåer och visar en skjuvhållfasthet på 20-30 kPa, osäkerhet kan finnas i 

uppmätta värden då jorden är skiktad och utgörs av varierande blandningar av lera och sand. 

Stabilitetsberäknad 

Sektion H078-K1 

Detaljplaneområde 



  3(6) 

 Datum 2013-02-25  Dnr 5887/12 

 

 
Sweco har utvärderat den odränerade skjuvhållfastheten (korrigerad med hänsyn till konflytgränsen WL) 

till 18 kPa för både torrskorpelera och lera. 

 

 Figur 2. Undersökningspunkten 307811 inom område. 

Geohydrologi 

Höjdområdet i väster fungerar som en vattendelare och grundvattnet rinner i friktionsjorden närmast 

ovanför bergytan åt öster. Jorden inom detaljplaneområdet är skiktad och vid nederbörd tränger periodvis 

vatten upp ur marken vilket innebär att marken periodvis är vattenmättad. 

För att ta hand om det uppträngande markvattnet/grundvattnet har ett dike grävts i den norra lägre 

liggande delen av området. Grundvattennivån varierar med årstiden och nederbördsmängden och ligger 

periodvis strax under markytan. 

Stabilitetsförhållanden 

Sweco har utrett stabilitetsförhållandena i en sektion inom den aktuella tomten, läge för 

beräkningssektionen se figur 1. Stabilitetsutredningen är utförd i enlighet med Skredkommissionens 

Rapport 3:95 där erforderliga säkerhetsfaktorer gäller för Översiktlig stabilitetsutredning, se tabell 1 

nedan. 

FC >2 

FKOMB >1,5-2 

FCϕ >1,5 

Tabell 1. Rekommenderade säkerhetsfaktorer 

Valda jordparametrar för stabilitetsberäkningarna har ansatts för att vara på den säkra sidan, se tabell 2: 

 Densitet γ 

(kN/m
3
) 

Friktionsvinkel 

ϕ 

Skjuvhållfasthet τfu 

(kPa) 

Torrskorpelera 17 30
o
 18 

Lerig Sand 20/18 35
o
 (18) 

Tabell 2. Valda jordparametrar 

Utförd stabilitetsberäkning visar på säkerhetsfaktorer mot brott som är FC=4,9 resp FKOMB=4,7, se 

beräkning figur 3. 

Enligt skredkommissionens och IEG.s rekommendationer skall minst en detaljerad utredning utföras för 

planläggning av områden. Då marken har en lutning av ≤1:10, jorddjupen är små, planerad byggnad skall 

placeras inom det lägst liggande området i norr (passiv zonen) samt att beräknade säkerhetsfaktorer ligger 

mycket över rekommenderade värden kan stabilitetsförhållandena anses tillfredsällande stabilt även efter 

en planerad exploatering. 
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Figur 3. Stabilitetsberäkningar sektion H078-K1, FC=4,9 och FKOMB=4,7 

Bergteknik 

Berg i dagen finns i väster ca 30-50 m utanför detaljplaneområdet, området mellan berget och 

detaljplaneområdet utgörs av trädbeväxt naturmark som sluttar åt öster med varierande lutning, marken 

utgörs av fastmark/tunt jordtäcke på berg, se foto 1. 

 

Foto 1. Bergspartiet i väster ca 30-50 m från detaljplaneområdet. 

Berget stupar lokalt mycket brant och rådande spricksystem medför att det bildats stora kantiga block. I 

dagsläget bedöms det inte finnas någon risk för blockutfall och befintliga liggande block i slänten är 

stabila. 

Skulle något block mot förmodan falla ut kommer det på grund av blockens kantiga oregelbundna form, 

den relativt flacka släntlutningen nedanför berget samt det förhållandevis stora avståndet till 

detaljplaneområdet inte kunna transporteras några längre sträckor genom gravitationens försorg. Med 

största sannolikhet kommer eventuella blockutfall att bli liggande direkta i anslutning till berget. Därmed 

krävs det inga åtgärder för att säkra berget inom naturmarksområdet. 

Radon 

Enligt SGU.s översiktliga radonriskkarta är bergsområdet väster om detaljplaneområdet klassificerat som 

Högriskområde (höga radiumhalter i berggrunden). Inom detaljplaneområdet och läget för planerad 

byggnation är marken klassificerad som lågriskområde, se figur 4.  
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Då planområdet ligger intill till ett högriskområde samt att jordmäktigheterna relativt begränsade finns 

viss risk finns att marken skall ha en högre klassning. I skrivande stund går det på grund av tjäle inte att 

utföra mätningar. Innan detaljprojekteringen av byggnaden behöver därför kompletterande mätningar 

utföras för att utreda om det kommer att krävas särskilda skyddsåtgärder inför planerad byggnation. 

  

 Figur 4. Utdrag ur SGU.s översiktliga radonriskkarta. 

Planerad byggnation 

Inom områdets norra del planeras ett BmSS- boende i ett plan utan källare. Den exakta utformning av 

byggnaden är i skrivande stund inte fastslagen. 

Grundläggning 

I samband med byggnadslov kommer det att krävas en platsspecifik geoteknisk utredning. Detta för att 

exakt fastställa jordens geotekniska egenskaper och jordmäktighet inom byggnadsytan innan ett 

slutgiltligt besked om lämpligaste grundläggningssätts av planerad bebyggelse kan tas. 

Nedan presenteras för det befintliga geotekniska materialet ett uppskattat grundläggningsförfarande för 

planerad byggnation. 

Inom läget för planerad byggnad är marken periodvis vattenmättad och behöver därmed höjas. Troligen 

kan byggnaden efter nödvändig uppfyllnad grundläggas med kantförstyvad armerad och isolerad 

betongplatta på mark. Runt planerat byggnadsområdet är det viktigt med en väl fungerande dränering. 

Om jorddjupen och de geotekniska förhållandena varierar inom byggnadsytan finns risk för 

differenssättningar och då måste grundläggningen föras ned till fast botten/berg med pålar/plintar. 

Bottenplattan måste då utföras fribärande. 

Sammanfattning 

Det föreligger inte några stabilitetsproblem varken för nuvarande eller blivande förhållanden efter 

planerad byggnation inom detaljplaneområdet. Det bedöms heller inte föreligga några särskilda 

geotekniska problem som skulle försvåra eller kräva särskilda åtgärder för nu planerad byggnation.  

I samband med byggnadslov kommer det att krävas en platsspecifik geoteknisk utredning för att fastställa 

ett lämpligt och slutgiltig grundläggningssätts av planerad bebyggelse. 
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