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UPPDRAGSINFORMATION 

Uppdrag Geoteknisk utredning för bygglov inkl. underlag för konstruktör 

Plats Torp 11:5, Göteborg 

Uppdragsgivare Västprojekt AB 

Uppdragsnr 1787153 

Konsult Golder Associates AB 

Handläggare Geoteknik Emil Johansson 

Teknikansvarig Geoteknik Ola Skepp 

1.0 UPPDRAG 

På uppdrag av Västprojekt AB har Golder Associates AB utfört en geoteknisk utredning inför planerad 

nybyggnation av ett flerbostadshus inom fastigheten Torp 11:5, Göteborg. Området är beläget i Torp i östra 

Göteborg, ca 200 m väster om Delsjövägen, se Figur 1.  

 

Figur 1: Översiktsbild över fastighetens läge, markerad med rött. (© OpenStreetMaps bidragsgivare) 

Syftet med undersökningen har varit att klarlägga de geotekniska förutsättningarna och grundläggnings-

förhållandena som underlag för projektering och konstruktion. Undersökningen utförs i bygglovsskedet. 
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2.0 UNDERLAG FÖR PM 

Undersökningar som ligger till grund för detta PM Geoteknik redovisas i ”Torp11:5, Göteborg. Markteknisk 

undersökningsrapport (MUR) / Geoteknik, daterad 2017-10-11, Uppdragsnr 1787153. 

Inget geotekniskt arkivmaterial inom eller i nära anslutning till fastigheten har funnits att tillgå. 

Preliminära skisser/ritningar i form av plan- och sektionsritningar på planerad nybyggnad har tillhandahållits 

av Västprojekt AB. 

3.0 PLANERAD BYGGNATION 

Inom aktuell fastighet planeras ett nytt flerbostadshus att uppföras (Figur 2). Huset planeras att uppföras i 

fyra våningar och placeras centralt inom tomten, i ungefär samma läge som befintligt hus samt ytterligare 

längre österut. Hårdgjorda ytor i form av parkeringsplatser planeras att anläggas söder om byggnaden, se 

Figur 3. 

Den nya byggnaden kommer att vara ca 30 m lång och 10 m bred. Nivåsättning för färdig byggnad och 

omkringliggande markytor förutsätts anpassas till intilliggande gata samt grannfastigheter. Grundläggnings-

nivån antas i detta skede till ca +28,5, vilket är i nivå med befintlig markyta i den östra delen av fastigheten. I 

den västra delen av fastigheten kommer sprängning att erfordras. 

 

 

Figur 2: Fasadritningar för planerad nybyggnad (Västprojekt AB). 
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Figur 3: Planritning för planerad nybyggnad (Västprojekt AB). 

4.0 MARKFÖRHÅLLANDEN 

4.1 Topografi och områdesbeskrivning 

Inom fastigheten finns idag ett mindre flerbostadshus i två våningar plus källare, omgivet av trädgårdstomt 

samt parkeringsyta. I öster ansluter fastigheten till Göketorpsgatan. I väster återfinns en brantare trädbeväxt 

slänt upp till grannfastigheterna (med infart från Welandergatan). Fastigheterna norr respektive söder om 

aktuell fastighet är bebyggda med liknande mindre flerbostadshus. 

Marken inom fastigheten sluttar svagt mot ner öster och markytan varierar mellan ca +29 i öster och ca +33 i 

väster. Parkeringen öster om huset ligger något lägre, på nivån ca +28,5. Nivåskillnaden mellan trädgården 

och parkering/gata tas upp i en ca 0,5-1 m hög stödmur. Väster om fastigheten ökar släntlutningen och berg 

i dagen förekommer. 

4.2 Geotekniska förhållanden 

Utvärdering av de geotekniska förhållandena baseras på nu utförda undersökningar inom fastigheten. 

4.2.1 Jordlagerföljd 

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs de ytliga jordlagren främst av glacial lera, men även morän och berg i 

dagen förekommer i närområdet, se Figur 4. 
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Figur 4: Utdrag från SGU:s jordartskarta över Torp 11:5. Gul färg betecknar lermark, röd färg betecknar berg och ljusblå 
färg betecknar morän (Källa: www.sgu.se). Aktuell fastighet är markerad med svart rektangel. 

Nu utförda undersökningar visar att jordlagerföljden och jorddjupen inom området varierar, se Figur 5.  

I områdets västra del (bh 1705 och 1706) utgörs jorden överst av ett ca 0,5-2 m mäktigt siltlager följt av 

torrskorpelera med en mäktighet av ca 0,8-1,0 m. Under torrskorpeleran återfinns lokalt ett tunt lager 

friktionsjord ovan förmodat berg. Djup till fast botten är ca 1,5-3 m. 

I den centrala delen av fastigheten (bh 1703 och 1704) utgörs jordlagerföljden lokalt överst av matjord med 

en mäktighet på upp till ca 0,5 m. Matjorden följs av ett ca 2,5-4 m mäktigt lager torrskorpelera följt av ett 

upp till ca 0,5 m mäktigt friktionsjordslager ovan förmodat berg. Djup till fast botten är ca 3-4,5 m. 

I fastighetens östra del (bh 1701 och 1702) är djupet till fast botten avsevärt mycket större, ca 20 m, jämfört 

med de högst begränsade djupen i den västra och centrala delen av fastigheten (Figur 6). Överst utgörs 

jordlagerföljden av en relativt mäktig torrskorpelera (ca 3-4,5 m). Öster om stödmuren, där markytan ligger 

på en lägre nivå, har delar av torrskorpeleran tidigare schaktats bort och kvarvarande mäktighet är ca 2 m. 

Under torrskorpeleran återfinns ett ca 13-17 m mäktigt lerlager följt av ett ca 1,5–2,5 m mäktigt friktions-

jordslager ovan förmodat berg. 
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Figur 5: Tolkad jordlagerföljd, typ av jord och djup till underkant lager, baserat på nu utförda sonderingar. 

 

Figur 6: Tolkad jordlagerföljd och jorddjup i sektion A, baserat på nu utförda sonderingar. 
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4.2.2 Geotekniska egenskaper 

Silt 

I väster återfinns ett ca 0,5 -2 m mäktigt siltlager överst i jordlagerföljden. Silten har bedömts vara något 

sandig, men för övrigt har dess egenskaper inte detaljstuderats. Baserat på erfarenhetsvärden bedöms silten 

ha en tunghet på ca 18 kN/m3. Silt är normalt flytbenägen vid vattenmättnad. 

Torrskorpelera 

Torrskorpelerans mäktighet varierar mellan ca 1-4 m inom området och har generellt inslag av silt och sand, 

men lokalt även av skal och grus. Tungheten bedöms vara ca 18 kN/m3. Torrskorpelerans odränerade 

skjuvhållfasthet är hög, ca 50-100 kPa (Figur 7). 

Lera 

Lermäktigheten varierar stort inom fastigheten. I den västra och centrala delen av fastigheten finns ingen 

lera, utan där vilar silt och torrskorpelera direkt på friktionsjord/berg. I den östra delen av fastigheten, 

närmast Göketorpsgatan, uppgår lerans mäktighet till ca 20 m. 

Leran är generellt homogen utan förekomst av vattenförande skikt. Baserat på erfarenhetsvärden bedöms 

lerans konflytgräns (wL) vara ca 60 %. Lerans tunghet bedöms vara ca 16 kN/m3 närmast under 

torrskorpeleran, för att mot djupet öka upp till ca 18 kN/m3. 

Lerans odränerade skjuvhållfasthet (cuk) är låg. Strax under torrskorpeleran är hållfastheten ca 20 kPa. Mot 

djupet syns en svag ökning med ca 0,5 kPa/m. På ca 15 meters djup under markytan är lerans odränerade 

skjuvhållfasthet ca 25 kPa (Figur 7). 

Friktionsjord 

Friktionsjordslagrets mäktighet varierar mellan ca 0-2 m inom området. Egenskaperna hos friktionsjorden har 

inte detaljstuderats, men den anses vara fast lagrad och bedöms huvudsakligen bestå av sand och grus.  

 



 
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - TORP 11:5, GÖTEBORG 

  

2017-10-11 
Uppdragsnummer 1787153 7  

 

 

Figur 7: Sammanställning av utvärderad hållfasthet från CPT-sonderingar samt sammanvägt härlett värde för lerans 
odränerade skjuvhållfasthet. 
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4.2.3 Geotekniska parametrar 

I nedanstående tabell sammanställs sammanvägda härledda värden på materialegenskaper för jordlagren 
inom området.  

Jordlager Materialegenskaper 
Sammanvägt
härlett värde

Silt (Si) 

Tunghet 

Effektiv tunghet under GW 

Friktionsvinkel 

E-modul 

18 kN/m3 

10 kN/m3 

32° 

10 MPa 

Torrskorpelera (Let) 

Tunghet 

Effektiv tunghet under GW 

Odränerad skjuvhållfasthet 

Inre friktionsvinkel 

E-modul 

18 kN/m3 

8 kN/m3 

50 kPa 

30° 

25 MPa 

Lera (Le) 

Tunghet 

Effektiv tunghet under GW 

Odränerad skjuvhållfasthet 

Inre friktionsvinkel

E-modul 

17 kN/m3 

7 kN/m3 

20+0,5·d* kPa 

30° 

10 MPa 

Friktionsjord (Fr) 

Tunghet 

Effektiv tunghet under GW 

Friktionsvinkel 

E-modul 

19 kN/m3 

10 kN/m3 

35° 

30 MPa 

*d avser djup räknat från underkant torrskorpelera.

4.3 Hydrogeologiska egenskaper 

I samband med nu utförda undersökningar har en fri vattenyta noterats på ca 1,5-4 m djup under markytan. 

De minsta djupen har noterats i väster, i anslutning till fastmarksområdet, och de största djupen i leran i den 

östra delen av fastigheten.  

4.4 Sättningar 

Marken inom delar av fastigheten Torp 11:5 bedöms som sättningskänslig och alla förändringar av 

lastförutsättningarna inom området, såsom belastning, uppfyllnad, grundvattensänkning etc., kommer 

medföra att sättningar kan förväntas. Sättningsförloppet vid stora lasttillskott kan bli långvarigt beroende på 

relativt stora lermäktigheter i den östra delen av fastigheten.  

I den västra delen av fastigheten finns ingen lera och planerad byggnad kommer att grundläggas på berg 

eller i fast torrskorpelera/friktionsjord. I denna del förväntas inga sättningar. 

I övergångszonen, där lermäktigheten ökar från 0 m till 20 m, kommer förväntade sättningar att variera i 

storlek. Denna zon bedöms sträcka sig ca 20 m i väst-östlig riktning och berget under leran kan därmed 

förväntas ha lutning ca 1:1, dvs. släntberg. 
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Inom den del av fastigheten där befintlig byggnad ligger bedöms vissa sättningar ha utbildats pga. denna 

last. 

Storleken på framtida sättningar, till följd av tillskottslast på marken, beror bl.a. på grundläggningssätt, typ av 

utfyllnadsmaterial, grundläggningsnivå etc.  

5.0 GEOTEKNISKA ÅTGÄRDER OCH REKOMMENDATIONER 

5.1 Grundläggning 

Grundläggningsförhållandena varierar stort inom fastigheten och grundläggningsmetod kommer därmed att 

variera inom olika delar av planerad byggnad. Den västra delen av byggnaden kommer att grundläggas på 

plansprängt berg och den östra delen på lera. 

Leran inom fastigheten är sättningskänslig vid påförande av markbelastning eller grundvattensänkning. Till 

följd av de varierande jordmäktigheterna inom fastigheten kan det förväntas stora skillnader i sättning 

(differenssättning) vilket inom ett byggnadsläge är en potentiell risk som kan orsaka problem/skador/risker 

för byggnaden.  

För att undvika risk för skadliga sättningar rekommenderas att den östra delen av byggnaden grundläggs 

med spetsburna pålar till berg. Beroende på aktuell grundläggningsnivå och lerdjup närmast fastmarkspartiet 

i väster, kan det lokalt vara lämpligt med urgrävning och utskiftning till bättre massor alternativt 

grundläggning på plintar i delar av övergångszonen. Bedömd pållängd ca 3-20 m. 

Eftersom det finns risk för släntberg samt områden med litet grundläggningsdjup, så rekommenderas 

borrade pålar, dvs. att pålarna borras ner en bit i berg, alternativt att pålarna förses med bergsko. Borrade 

pålar har fördelen att grundvattennivån inte påverkas och att kringliggande jordlager eller fastigheter 

påverkas mindre av vibrationer (jämfört med slagna pålar).  

5.2 Dimensionering av geokonstruktioner 

Dimensionering av geokonstruktioner utförs enligt Eurocode, SS-EN 1997-1, i säkerhetsklass 2 (SK2, 

γd =0,91) och i geoteknisk kategori 2 (GK2).  

Dimensionering av stödkonstruktioner, slänter och plattor utförs enligt dimensioneringssätt, DA3. 

Dimensionering av pålar med hänsyn till geoteknisk bärförmåga utförs enligt dimensioneringssätt, DA2. 

Dimensionering utförs med partialkoefficientmetoden. Dimensionerande värde beräknas som  

𝑋𝑑 =
1

𝛾𝑀
∗ 𝜂 ∗ �̅�, där 

𝛾𝑀 Fast partialkoefficient för jordparameter. 

𝜂 Omräkningsfaktor som tar hänsyn till den aktuella geokonstruktionens geometri, 

markundersökningens omfattning, kvalitet, parameterspridning m.m. 

�̅� Sammanvägda härledda värdet baserat på härledda värden. 

Omräkningsfaktorn 𝜂 har med rådande förhållanden utvärderats till 0,9.  
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5.3 Arbeten och kontrollprogram 

5.3.1 Jordschakt 

Schaktslänter utförs med lutning anpassad efter jordlagrens uppbyggnad och hållfasthet, samt med 

beaktande av förekommande belastningar intill schakt. 

5.3.2 Pålning och omgivningspåverkan 

Vid utförande av pålningsarbeten ska åtgärder vidtas för att minska risken för skadlig omgivningspåverkan 

(såsom markförskjutningar, hävning eller vibrationer) på närliggande befintliga byggnader och anläggningar.  

Åtgärder som kan utföras för att minska omgivningspåverkan vid pålningsarbete är styrning av arbetsordning 

samt massreducerande åtgärder (dragning av lerproppar). 

5.3.3 Kontroller 

Innan arbeten med schakt och pålning påbörjas skall kontrollprogram och riskanalys för omgivningspåverkan 

upprättas. Kontrollprogrammet skall i detalj beskriva hur schakt- och grundläggningsarbetena avses att 

bedrivas och hur krav i kontrollprogram kommer att uppfyllas. 
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