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1. Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse väster om Briljant- och 
Smaragdgatan samt öster om Rubingatan. Även ett område inom de centrala delarna av befintligt 
bostadsområde som utgörs av en mindre bergshöjd ska ingå i planområdet, se försättsblad. 
Planen ska pröva möjligheten att bebygga parkeringsytorna längs Briljant- och Smaragdgatan med bostäder 
samt bygga på delar av befintliga byggnader, inom bergshöjdsområdet planeras en förskola med tillhörande 
lekytor. I planarbetet prövas även möjligheten att bebygga marken söder om Rubingatan med bostäder. 
Sammanlagt bedöms fler än 250 nya bostäder kunna byggas. 

2. Områdesbeskrivning 
Planområdet ligger mellan befintligt bostadsområde och utmed Briljantgatan i öster och Smaragdgatan i 
söder, se figur 1, och utgörs till största delen av plana parkeringsytor ofta nedsänkta i förhållande till 
omgivande mark, se foto 1. Markområdet mellan Briljantgatan/Smaragdgatan ner mot parkeringsytorna och 
planområdet utgörs av gräsytor med varierande lutning och enstaka träd, på vissa ställen finns även berg i 
dagen, se foto 2. 
 
Inom planområdet finns tre gång- och cykeltunnlar under Briljant- och Smaragdgatan, i anslutning till 
tunnlarna är marklutningen större, se vidare kap 5.3 Stabilitet. Öster om Briljant- och Smaragdgatan ligger 
spårvägen på bank och en bro över Briljantgatan. 
 

  

Foto 1. Nedsänkta parkeringsytor  Foto 2. Berg i dagen utmed del av planområdet 
 
En mindre separat del av planområdet utgörs av en triangelformad del söder om Rubingatan, se figur 1. 
Marken här är plan och utgörs till största delen av en mindre inhägnad grusplan omgärdat av gräsytor, träd 
samt gång- och cykelbanor, se foto 3. Området avgränsas i öster av en hög relativt brant slänt, se foto 3 och 
6, och i väster av bostadsbebyggelse. Ytterligare ett separat delområde ligger centralt inom befintligt 
bostadsområde. Detta område utgörs av ett delvis trädbeväxt bergsparti, se foto 4. 
 

             
Foto 3. Området söder om Rubingatan med slänten i öster Foto 4. Trädbeväxt bergsområde centralt i området 
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3. Geotekniska undersökningar 
Inom själva planområdet har det inte påträffats några tidigare utförda geotekniska undersökningar vid 
arkivsök däremot finns ett flertal geotekniska undersökningar i direkt anslutning till planområdet.  

Informationen och utvärderingen av de geotekniska förhållandena baserade på: 
• Stabilitetskartering Göteborg, Delområde S138 och S275 utförd av Sweco daterad 2011-09-15, 

Uppdragsnr 2305 401 
• Okulärbesiktning på plats 2016-05-16 av Fastighetskontorets Geotekniker/Geolog 
• Diverse kartmaterial, bland annat SGU.s jordartskarta, se figur 2 
• Bygglovshandlingar för Tynnered 13:2 från 1964 

4. Befintliga markförlagda ledningar 
I denna rapport har det inte tagits fram något underlag för befintliga markförlagda ledningar och 
installationer. Då området är bebyggt och varit exploaterat en längre tid med bostäder mm måste det 
förväntas att det finns befintliga markförlagda ledningar och diverse installationer. Vid en ytterligare 
exploatering och förändring av området måste befintliga ledningars lägen inventeras. 

 
 Figur 1. Utdrag ur primärkartan med fotoriktningar 

Foto 2 

Foto 6 

Foto 5 

Foto 7 

Foto 1 

Foto 3 

Foto 4 

Foto 10 
och 11 

Foto 4 

Foto 9 

Foto 8 
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5. Geotekniska förhållanden för planområdet 
Större delen av planområdet ligger väster om ett bergsområde, största delen utgörs av relativt plan lermark 
lokalt med uppstickande flacka bergshöjder, se figur 2. Enligt tidigare utförda geotekniska undersökningar i 
närområdet varierar jord/lerdjupen från berg i dagen till drygt 20 m. 

Jordmäktigheterna ökar successivt från Smaragd- och Briljantgatan åt väster och norr. Utförda geotekniska 
undersökningar för befintlig spårvägsbro visar på jordmäktigheter mellan 1-9 m. I de grundare delarna 
utgörs jorden av friktionsjord på berg, när mäktigheten ökar övergår jordlagren till siltig lera som 
underlagras av friktionsjord och berg. Lerans skjuvhållfasthet är uppmätt till mellan 16-20 kPa och 
sensitiviteten är låg. Inom de bebyggda delarna utgörs stora delar av den övre delen av jordprofilen av 
fyllnadsjord, lokalt har urschaktning utförts för vissa parkeringsytor, uppkomna nivåskillnader tas upp av 
L- stödmurar, se foto 1.  

Befintliga byggnader inom planområdet är enligt ritningar från bygglovsarkivet grundlagda med 
pålar/plintar. 

Vid treangelområdet vid Rubingatan utfördes i stabilitetskarteringen en undersökningspunkt (227511) i 
sektion S275-K1, se figur 3 och 4. Här var jorddjupet ca 12 m och jorden utgjordes överst av 
fyllning/torrskorpelera som underlagrades av en lös sandig siltig lera, den odränerade skjuvhållfastheten 
var utvärderad till konstant 17 kPa.  

Inom de centrala delarna där en förskola planeras utgörs av ett bergsparti omväxlande med berg i dagen 
och tunt jordtäcke på berg lokalt med jordfyllda svackor där det växer lövträd. 

För byggnadslov/startbesked och även för att verifiera de befintliga markförhållandena och därmed kunna 
fastlägga lämpligaste grundläggningsmetoden för planerad bebyggelse mm kommer det att krävas en 
objektsanpassad och platsspecifik geoteknisk utredning.  

 

  
Figur 2. Utdrag ur SGU.s jordartskarta  Figur 3. Utdrag ur stabilitetskartering Göteborg 

227511 
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Figur 4. Redovisning av sonderingspunkten 227511 (CPT, Vb, Skr) 

5.1 Geohydrologi 
Sprickvatten/markvatten förekommer i jordens ytliga lager av fyllningsjord. Nivån påverkas av 
nederbördsmängden, ytavrinning och dräneringar. Baserat på erfarenhetsvärden och befintliga 
undersökningar bedöms grundvattenytans läge finnas vid underkant torrskorpeleran det vill säga 1-2 m 
under markytan vilket även bekräftas av närliggande referensrör från SBK.s grundvattendatabas. 

5.2 Sättningar allmänt 
Sättningsförhållandena inom områden med lera bör med anledning av tillgänglig geoteknisk information 
generellt i dagsläget ses som ogynnsamma. Kompletterande geotekniska undersökningar och utredningar 
kommer att krävas inför den fortsatta detaljprojekteringen av området, dessa utredningar kommer även 
klargöra sättningsförhållandena i detalj och föreslå sättningsreducerande åtgärder om så krävs. 

5.3 Stabilitet 
Själva planområdet är i stort sett plant förutom i de östra delarna som gränsar till Briljant- och 
Smaragdgatans vägbank samt lokala försänkningar för vissa parkeringsytor. 
 
Inom delområdet söder finns en högre brantare slänt som utgörs av berg i dagen med däremellan jordfyllda 
svackor med träd, se foto 3 och 6. 
 
Stabiliteten är kontrollerad i flera sektioner utmed planområdet, omr 138 och 275, se figur 3. 
Beräknade säkerhetsfaktorer befintliga förhållanden för område 138 varierade mellan FC=2,1-3,3 och 
FKOMB=2,1-3,1, se figur 5 och 6. 

  
Figur 5 och 6. Redovisning av stabilitetsberäkningar odränerad analys för sektion S138-K1 och S275-K1 befintliga 
förhållanden. 
 
Stabiliteten bedöms därmed som tillfredställande för nuvarande förhållanden för planområdet, vid en 
eventuell ytterligare förtätning, se vidare kap 10, planeras inga nya belastningar på aktivsidan. Däremot 
kan det i ett byggskede komma att bli aktuellt med vissa temporära urschaktningar av passivsidan. Det är 
därför viktigt att kontrollera stabiliteten inför kommande grundläggningsarbeten. 
 
Vid en eventuell utbyggnad och justering av t ex markhöjderna och markbelastningarna inom området skall 
i samband med bygglovsansökan och startbesked stabiliteten kontrolleras för blivande förhållande. 
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6. Erosion 
Det finns inget vattendrag inom området därmed pågår ingen erosion. 

7. Bergteknik 
Delområdet där förskolan planeras utgörs av ett bergsparti med i huvudsak flacka sprickfria hällar lokalt 
förekommer lägre och i stort sett lodräta partier, se figur 1, foto 8 och 9. Tack vare att berget är relativt 
sprickfattigt föreligger här ingen risk för blockutfall eller ras.  
 
Bergpartiets västra del utgörs lokalt av flera meter höga och i stort sett lodräta branter, se figur 1, foto 10 
och 11. Bergets spricksystem medför att det föreligger stor risk för nya blockutfall och på sikt även bergras. 
I samband med en exploatering av området måste bergsstabiliteten säkras. Omfattning och 
bergsäkringsmetod måste bestämmas och projekteras av en erfaren bergstekniker. 
 
Inom övriga delar av planområdet förekommer berg i dagen som begränsade partier, se foto 2-6 samt figur 
1. Berget utgörs generellt av flackare rundade hällar lokalt finns lägre bergskärningar.  
För befintliga förhållanden bedöms idag ingen risk föreligga för varken blockutfall eller bergras genom 
naturliga processer. 
 
För planerad exploatering bedöms inga eller begränsade sprängningsarbeten behöva utföras. 
 

  
Foto 5. Flacka hällar Foto 6. Flacka häll bergskärning 
 

 
Foto 7. Flacka sprickfria hällar 

8. Översvämningsrisk 
Hela planområdet ligger utanför riskområdet som kan komma att påverkas av framtida prognostiserade 
förhöjda vattennivåer. Planområdet ligger på nivåer > +20 vilket är över de prognostiserade risknivåerna 
kring + 3. 
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Foto 8. Lägre branter med få sprickor Foto 9. Flacka sprickfria hällar  

  
Foto 10. Högre blockuppsprucken bergsbrant Foto 11. Bergsbrant med utfallna block 

9. Radon 
Enligt SGU:s översiktliga radonriskkarta är området klassificerat som låg/normalradonområde, se figur 7. 
På normalradonmark ska nya byggnader uppföras radonskyddande, dvs. en grundkonstruktion som inte har 
uppenbara otätheter mot markluft. Rörgenomförningar i bottenplattan och eventuella källarytterväggar ska 
tätas. 

 
Figur 7. Utdrag ur SGU:s översiktliga radonriskkarta. 
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10. Planerad exploatering och grundläggning 
Inom området planeras bland annat förtätning med nya bostadshus och parkeringshus samt påbyggnad av 
befintliga bostadshus, se figur 8 och 9. 
 

 
 
Figur 8.Förslag för ny exploatering av bostäder (orange) och P- hus (gröngrå) 
 

  
Figur 9. Sektion 4 och 6 
 
Efter rivning av befintliga stödmurar för de idag nedsänkta parkeringsytorna planeras bl. a. nya 
flerbostadshus med underjordiska garage samt ett parkeringshus. 
 
Alla planerade byggnader är stora och tunga och behöver därmed grundläggas till fast botten/berg vilket 
även gäller för delområdet söder om rubingatan. Beroende på befintliga jorddjup kan flera olika 
grundläggningssätt bli aktuella. Vid större jorddjup blir pålgrundläggning med fribärande bottenplatta 
nödvändig. Vid eventuella små jorddjup mindre än 2-3 m kan grundläggningen utföras med plintar till berg 
alternativt schaktas befintlig jord ur och ersätts med packad sprängstensfyllning till berg. Vid stora 
variationer av jorddjupen kan en kombination av två eller alla tre grundläggningssätten vara ett alternativ. 
 
Med befintligt geotekniskt material är det svårt att bedöma om sprängningsarbeten kommer att krävas. Om 
sprängningsarbeten för grundläggningen av byggnaderna blir nödvändig skall både före och efter blivande 
sprängningsarbeten en erfaren bergtekniker besiktiga berget för kontroll om det kommer att krävas 
bergförstärkningar. Bergschakt för grundläggning av byggnad utförs enligt AMA Anläggning 10 CBC.21. 
Undersprängning ska då utföras med minst 0,3-0,5 m. 
 
Om befintliga byggnadskonstruktioner och grundläggning klarar ytterligare belastning från en påbyggnad 
måste kontrolleras av en erfaren byggnadskonstruktör.  
 

Sektion 4 

Sektion 6 
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Förskolan planeras att byggas inom en bergshöjd med berg i dagen eller tunt jordtäcke på berg. Med största 
sannolikhet kan förskolan grundläggas utan någon förstärkningsåtgärd till exempel isolerad och dränerad 
betongplatta på mark. I samband med en byggnation måste berget inom den västra delen säkras mot 
blockutfall. 
 
Utifrån tillgängliga uppgifter om markförhållandena inom planområdet bedöms det inte finnas några 
särskilda geotekniska hinder för en ytterligare exploatering av området.  
 
För att verifiera befintliga markförhållandena och därmed kunna fastställa, dimensionera och 
detaljprojektera de lämpligaste grundläggningsmetoderna kommer det att krävas platsspecifika geotekniska 
utredningar.  

11. Riskanalys/Kontroll 
Riskhanteringen skall som en naturlig del ingå både i projekteringsarbetet som i utförandeskedet. 
Vid en exploatering av markområdet har följande risker identifieras och som måste beaktas både under 
byggskedet och för de slutligen färdigställda anläggningarna. 

• Om föreslagen byggnation genomförs kan det beroende på höjdsättningen komma att krävas vissa 
sprängningsarbeten inom befintlig bebyggelse. Vid sprängningsarbeten skall en riskanalys utföras, 
analysen skall beakta hur omgivningen kommer att påverkas av planerade arbeten avseende, 
vibrationer, damm, buller, tunga transporter mm. För att minimera riskerna vid sprängning kommer 
det sannolikt att krävas tätborrning och små sprängsalvor samt noggrann skyddstäckning. 

• I samband med byggnation av bergsområdet inom de centrala delarna av området ska den västra 
delen av berget säkras mot blockutfall/ras. 

• Både före och efter blivande sprängningsarbeten skall en erfaren bergtekniker besiktiga berget för 
kontroll om det kommer att krävas bergförstärkningar. 

• Grundläggningsarbetet kan komma att innebära många och tunga transporter inom ett befintligt 
bostadsområde med begränsade utrymmen. 

• Naturligt lagrad jord inom tomten kan vara tjälfarlig och flytbenägen vid vattenmättat tillstånd. 
• Efter utförda sprängningsarbeten skall radonmätningar utföras både på berget och sprängstenen 

(om den skall användas på plats). 
• Alla schaktarbeten för byggnader och ledningsgravar ska dimensioneras med hänsyn till aktuell 

jordarts geotekniska egenskaper och rådande grundvattenyta. 
• Runt planområdet och planerad byggnation är det viktigt med ett väl fungerande dagvattensystem. 
• Både lokal- och totalstabiliteten måste kontrolleras inför djupare schaktarbeten 

 

12. Slutsatser och sammanfattning 
Marken inom föreslagna planområden bedöms som lämplig för planerad exploatering.  
 
Områdena är plana och redan bebygga, det bedöms därmed inte föreligga några särskilda geotekniska 
problem för en ytterligare exploatering av området. Grundläggningen av blivande hus kommer att behöva 
anpassas efter befintlig jordart, belastning och jorddjup. 
 
Det föreligger inga stabilitetsproblem för marken inom planområdet idag eller efter en exploatering. I 
samband med utbyggnaden av området måste både lokal- och totalstabiliteten för djupare schakter behöva 
beaktas.  
Den västra bergsslänten inom de centrala delarna måste säkras mot blockutfall/ras, detta görs lämpligen i 
samband med byggnationen av förskolan. Lämpliga förstärkningsåtgärder ska projekteras och efter 
utförandet kontrolleras av erfaren bergtekniker. 
För bygglov/startbesked kommer det att krävas en platsspecifik geoteknisk undersökning/utredning för att 
fastställa lämpligaste grundläggning av planerad byggnation.  
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