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UPPDRAGSINFORMATION
Uppdrag

Geoteknisk undersökning för detaljplan och nybyggnation

Plats

Tolered 185:1, Göteborg

Uppdragsgivare

Skanska Sverige AB

Uppdragsnr

1660599

Konsult

Golder Associates AB

Handläggare Geoteknik

Emil Johansson

Teknikansvarig Geoteknik

Ola Skepp

1.0

UPPDRAG

Golder Associates AB (Golder) har på uppdrag av Skanska Sverige AB, Region Nya Hem Göteborg, utfört
geoteknisk utredning för nybyggnation inom fastigheten Tolered 185:1, Göteborg. Fastigheten är belägen i
nära anslutning till Björlanda vägen enligt nedanstående översiktskarta.

Figur 1:

Översiktskarta (© OpenStreetMaps bidragsgivare)

Syftet med den geotekniska utredningen har varit att klargöra markens lämplighet för ändamålet, enligt
detaljplanen, med avseende på de geotekniska förhållandena. Vid utredningen har bland annat bestämts
förutsättningar för grundläggning av nya byggnader och anläggningar inom området samt klarläggande av
stabilitetsförhållandena för detaljplaneområdet.

2017-09-29 (RevA 2018-05-29)
Uppdragsnummer 1660599

1

TOLERED 185:1 - PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN

2.0

OBEJKTSBESKRIVNING

Inom fastigheten planeras en kvartersbyggnad med flerfamiljshus kring en innergård. Byggnaden planeras
utföras i upp emot sex våningsplan enligt nedanstående arkitektförslag.

Figur 2:

3.0
3.1

Planerad nybyggnation inom fastigheten Tolered 185:1.
Arkitektförslag, Erséus Arkitekter AB, daterad 2017-05-23.

UNDERLAG
Kartor, ortofoto, mätdata mm

Som underlag för planering av den geotekniska undersökningen har nedanstående underlagsmaterial
nyttjats.



Digital primärkarta med 0,5 m ekvidistans (AutoCad-format).



Ortofoton över aktuellt område



Stadsbyggnadskontorets detaljerade jordartskarta från år 2006.



Ritningsunderlag från Erséus Arkitekter, daterad 2016-12-13, rev 2017-05-23.



Utdrag från SGU:s jordartskarta och jorddjupskarta.

3.2

Koordinat- och höjdsystem

Ny detaljplan upprättas i koordinatsystem SWEREF 991200 och höjdsystem RH2000. Samtligt underlagsmaterial har erhållits eller transformerats till dessa system.
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3.3

Geotekniska undersökningar

Utförda geotekniska undersökningar har utgjort underlag för denna geotekniska utredning till detaljplanen
och redovisas i tillhörande markteknisk undersökningsrapport (MUR/geoteknik) med benämningen ”Tolered
185:1. Markteknisk undersökningsrapport (MUR/geoteknik)”, daterad 2019-09-29 (Golder Associates AB,
uppdr.nr. 1660599).

4.0

OMRÅDESBESKRIVNING

Området begränsas i söder av Gamla Björlandavägen och i norr av GC-vägen söder om Björlandavägen och
sträcker sig från Klövervallsgatan i väst till Rågåkern i öst. Marken i området är generellt plan med
marknivåer som varierar mellan ca +17 i områdets södra del och ca +15 i områdets norra del.
Större delen av området utgörs av hårdgjorda ytor, delvis i form av kvarlämnad betongplatta för en riven
byggnad, och delvis i form av asfalterad parkeringsyta enligt nedanstående flygfoto.

Figur 3:

5.0
5.1

Ortofoto över fastigheten Tolered 185:1.

BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR OCH KONSTRUKTIONER
Befintliga byggnader och grundläggningar

Den byggnad som tidigare varit belägen inom fastigheten har rivits innan den geotekniska undersökningen
utfördes. Betongplattan från tidigare byggnads grundläggning är dock kvarlämnad.

5.2

Ledningar och hinder i mark

I nära anslutning till den aktuella fastigheten finns diverse markförlagda kablar och ledningar, bland annat el,
VA, tele och optoledningar. Ledningsstråken ligger på varierande djup under markytan och följer i huvudsak
befintlig gatustruktur.
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6.0

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Utvärdering av de geotekniska förhållandena baseras på nu utförda undersökningar inom fastigheten och
tidigare utförda undersökningar i kringliggande fastigheter.

6.1

Jordlagerföljd

Under ytlagret bestående av fyllning/överbyggnad utgörs den naturliga jordlagerföljden av torrskorpelera
och en siltig lera ovan ett tunt lager med friktionsjord på berg.

Figur 4:

Utdrag av SGU:s geologiska jordartskarta (t.v.) och jorddjupskarta (t.h.), redovisas även i BILAGA C.
(T.v. Gul färg betecknar lermark, Röd färg betecknar berg)

6.2

Geotekniska egenskaper

Fyllning
Fyllnadsmassorna består i huvudsak av grus och sand med inslag av sten. Fyllnadsmäktigheten är normalt
ca 0,5 m men kar vid utförda undersökningar lokalt konstaterats vara upp emot ca 1 m. Fyllnadsmaterialet
bedöms ha en tunghet på ca 18 kN/m 3.

Siltig lera
Lermäktigheten varierar från ca 10-15 m i fastighetens södra del (i anslutning till G:a Björlandavägen) till ca
25-30 m i dess norra del. Söder om G:a Björlandavägen stiger marknivån upp mot ett höjdparti inom vilket
berget återfinns mycket ytligt (djupet 0-1 m enligt SGU:s jorddjupskarta).
Leran är homogen utan förekomst av några genomgående dränerande skikt men med visst inslag av silt.
Ner till djupet ca 2 m under markytan har leran torrskorpekaraktär.
Leran är lös med en odränerad skjuvhållfasthet (cuk) på ca 10 kPa ner till djupet 4 m under markytan,
därunder har skjuvhållfastheten en tillväxt mot djupet med ca 1,3 kPa/m (se BILAGA A).
Utförda närliggande CRS-försök visar att leran är något överkonsoliderad. Överkonsolideringsgraden (OCR)
är ca 1,3-1,7. Leran är att klassa som mellan- till högsensitiv.

Friktionsjord
Leran vilar på ett mycket tunt lager (endast ca 0,5-2 m) av friktionsjord ovan berg.
2017-09-29 (RevA 2018-05-29)
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6.3

Geotekniska materialparametrar

I nedanstående tabell sammanställs sammanvägda härledda värden för jordlagrens materialparametrar inom
området.
Värdena har härletts från utförda laboratorieundersökningar och utvärderade CPT-sonderingar utförda inom
fastigheten, tidigare utförda undersökningar samt erfarenhetsvärden.
Tabell 1: Geotekniska parametrar

Jordlager

Materialegenskap

X̅

Fyllning

Tunghet
Effektiv tunghet under GW
Friktionsvinkel
Elasticitetsmodul, Ek

Siltig lera
(siLe)

Tunghet
Effektiv tunghet under GW
Friktionsvinkel
Odränerad skjuvhållfasthet
Elasticitetsmodul, Ek

18 kN/m3
10 kN/m3
34
20 MPa
16 kN/m3
6 kN/m3
30

Friktionsjord (Fr)

Tunghet
Effektiv tunghet under GW
Friktionsvinkel
Elasticitetsmodul, Ek

10+1,3∙d1*) kPa
10 MPa
19 kN/m3
11 kN/m3
37
30 MPa

*) d1 avser djupet relaterat mot 4 m under markytan (0-4 m under markytan d1=0)

6.4

Hydrogeologiska egenskaper

Tidigare utförda undersökningar visar på ett hydrostatiskt portryck o leran mot en grundvattenyta belägen på
djupet ca 1-1,5 m under markytan.
Grundvattenytans läge förväntas ha viss årstids- och nederbördsberoende variation.

7.0
7.1

FÖRUTSÄTTNINGAR NY DETALJPLAN
Stabilitet

Totalstabiliteten inom och i anslutning till fastigheten anses vara tillfredsställande med hänsyn till markens
måttliga lutning. Det förekommer därmed inga permanenta färdiga slänter i vilka stabilitetsförhållandena
funnits anledning att studera/kontrollera.
Utförande av den planerade byggnaden påverkar inte stabilitetsförhållandena inom området. Temporära
schaktslänter säkras och utformas i kommande bygg- och projekteringsskeden.

7.2

Sättningar

Utförda CRS-försök på utvalda provtagningsnivåer från leran visar att den är överkonsoliderad med minst
ca 25-30 kPa relativt dagens spänningsnivå i jorden. Detta innebär att marken kan påföras belastningar upp
till denna nivå utan att det förväntas uppstå någon risk för långtidsbundna konsolideringssättningar.
Vissa begränsade momentana sättningar (i storleksordningen någon eller ett par centimeter) bedöms dock
utbildas vid belastning under byggtiden.
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7.3

Grundläggning

Planerad bebyggelse i upp emot fem våningsplan bör pålgrundläggas på spetsburna pålar till berg
(stödpålning). Eventuell nybyggnation i ett plan kan utföras/grundläggas med platta på mark.

8.0
8.1

OMGIVNINGSPÅVERKAN I BYGGSKEDET
Schakt och fyllnadsarbeten

Djupare schaktning kan påverka lokalstabiliteten, tillfälliga stödkonstruktioner måste dimensioneras för varje
enskilt fall med hänsyn till bland annat befintliga jordlagers uppbyggnad och hållfasthet, förekommande
belastningar som upplag och pågående trafik intill schakt mm.

8.2

Markvibrationer och rörelser

I ett byggskede är viktiga att beakta och begränsa är markrörelser och vibrationer i omkringliggande mark till
följd av schakt, fyllning, pålnings- och spontarbeten och som kan orsaka påtaglig skada för omkringliggande
byggnader och anläggningar. Närliggande anläggningar som kan behöva beaktas är alla typer av
markförlagda ledningar samt nya och befintliga konstruktioner/byggnader.
I byggskedet kan pål- och spontslagning, kc-pelarinstallationer samt schaktning medföra risk för horisontella
markrörelser, marksättningar och hävning samt markvibrationer.
Vid pålning/spontslagning nära befintliga markförlagda konstruktioner ökar risken för att markrörelser och
skador kan uppstå. Riskreducerande åtgärder vid pålning kan vara proppdragning, installationsordning eller
val av gynnsammare påltyp eller metod t ex borrade pålar.
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9.0
9.1

SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER
Stabilitet

Totalstabiliteten anses vara tillfredsställande inom detaljplaneområdet, till följd av att topografin är i det
närmaste plan.
Stabilitetsförhållandena inom detaljplaneområdet uppfyller IEG:s krav gällande erforderlig säkerhetsfaktor för
såväl befintliga förhållanden som för planerad nybyggnation. Med hänsyn på stabilitetsförhållandena anses
marken därmed lämplig för ändamålet enligt den nya detaljplanen.

9.2

Grundläggning och sättningar

Planerad bebyggelse i flera våningsplan bör pålgrundläggas på spetsburna pålar till berg (stödpålning).
Nybyggnation i ett plan kan utföras/grundläggas med platta på mark.

10.0 PLANBESTÄMMELSE
Med hänsyn till de geotekniska förhållandena inom området anses det inte erfordras någon form av
planbestämmelse till detaljplanen.

GOLDER ASSOCIATES AB
Göteborg 2017-09-29 (RevA 2018-05-29)

Emil Johansson
Handläggare Geoteknik

Ola Skepp
Teknikansvarig Geoteknik

EJ/OS
Org.nr 556326-2418
VAT.no SE556326241801
Styrelsens säte: Stockholm
\\sto1-s-main01\i\projekt\2016\1660599 historisk inventering tolered\geoteknik\tolered_185_1-pm_geoteknik-dp.docx
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BILAGA A
Utvärderad skjuvhållfasthet
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BILAGA B
Spänningsdiagram
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SGU Jordarts- och jorddjupskartor
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SGUs kartvisare

Karta - automatiskt genererad via SGUs kartvisare (http://www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/kartvisare/index.html)

Jordarter
1:25 000–1:100 000

Om kartan

317

2017-08-28 15:33:09

Detta är en utskrift från kartvisaren
Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är
att ge underlag för analyser av
grundvattenförhållanden, spridning av
föroreningar i mark och grundvatten,
markstabilitet, erosion, byggbarhet,
naturvärden och andra markrelaterade
frågor. Kartvisaren innehåller
information om jordart (grundlager,
underliggande lager, tunt eller
osammanhängande ytlager),
landform, blockighet i markytan,
linjeobjekt och punktobjekt. Informationen i kartan kan med fördel
användas för framställning av olika
tematiska produkter, till exempel
grundvattnets sårbarhet, markens
genomsläpplighet, erosionskänslighet
och skredrisker.
Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Huvudkontor/Head Office:
Box 670
Besök/Visit: Villavägen 18
SE-751 28 Uppsala, Sweden
Tel: +46(0) 18 17 90 00
Fax: +46(0) 18 17 92 10
E-post: sgu@sgu.se
www.sgu.se
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Topografiskt underlag:
Ur GSD-Vägkartan.
© Lantmäteriet.
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Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan
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Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.
Gradnät i brunt anger latitud och longitud
i referenssystemet SWEREF99.






















Huvudkontor:
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www.sgu.se
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Kartans syfte är att ge en generell bild av jordtäckets mäktighet. Kartan grundas på analys av
jorddjupsinformation från brunnsborrningar, undersökningsborrningar, schakter och seismiska
undersökningar. För att identifiera områden där jordtäcket är mycket tunt eller saknas helt har
information om berg från SGUs jordartskartor använts. Jorddjupet har beräknats genom att
interpolera kända jorddjupsdata. Eftersom vissa jordarter uppvisar betydligt större jorddjup än andra
har jordartskartan använts som stöd vid denna interpolering. Information om sprickzoner i
berggrunden har använts för att ta fram områden med speciellt stora jorddjup.
Osäkerheten i beräkningarna ökar med avståndet till punkter med uppmätta jorddjup. Om
avståndet exempelvis är flera hundra meter till närmaste observation är osäkerheten i det beräknade
jorddjupet betydande.
Ny information om jorddjup tillkommer hela tiden vilket gör att kartan successivt kan förbättras.
Kartan kommer därför att uppdateras ungefär en gång per år.
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