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Detaljplan för bostäder och förskola vid Björkhöjdsskolan, inom stadsdelen
Tynnered i Göteborg
Översiktlig sammanställning av geotekniska förhållanden och synpunkter inför
detaljplan vid Björkhöjdsskolan i Göteborg.
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1.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en bättre användning av området vid nuvarande
Björkhöjdskolan. Inom detaljplanen kommer det möjliggöras för upprättande av ca 150 bostädsrätter, ca 90
små tillgängliga hyresrätter samt en förskola med sex avdelningar.

2.

Områdesbeskrivning

Planområdet utgörs till största delen av plana gräsytor (park) omgärdat av trädalléer och idrottsplaner, i
söder fortsätter planområdet in under Skattegårdsvägen, se figur 1. Inom den norra delen ligger
Björkhöjdsskolan omgärdat av hårdgjorda ytor. Inom de centrala östra delarna finns ett markområde med
träd, sly och buskvegetation. I öster avgränsas planområdet av bostadsbebyggelse som i söder består av
radhuslängor som åt norr övergår till villabebyggelse. Villabebyggelsen ligger inom ett bergs- och
fastmarksparti med en 4-15 m högre nivå än planområdet, höjdskillnaden närmast planområdet tas delvis
upp av stödmurar i varierande utförande och skick.
I nordost ligger ett sjukhem och ytterligare öster ut inom ett höjdområde med berg ligger en förskola, även
längst i norr går berget i dagen, se foto 5.
I väster gränsar planområdet mot flerbostadsbebyggelse. Inom området finns gång- och cykelbanor.

Foto 4
Foto 3
Foto 5

Foto 8

Stödmurar
Ungefärliga lägen

Foto 2
Foto 6
Foto 7

Foto 1

Figur 1. Utdrag ur primärkartan med fotoriktningar
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3.

Geotekniska undersökningar

Inom planområdet har det påträffats en tidigare utförd geoteknisk undersökning för en provisorisk byggnad
vid Björkhöjdsskolan utförd av Bikonol Konsult AB 1986.
Informationen och utvärderingen av de geotekniska förhållandena är i övrigt baserade på:
• Okulärbesiktning på plats 2015-09-29 med markundersökningskäpp av Fastighetskontorets
Geotekniker/Geolog
• Diverse kartmaterial, bland annat SGU.s jordartskarta i skala 1:5000, se figur 2
• Bygglovshandlingar för Tynnered 42:1 – 42:6 från 1966

4.

Befintliga markförlagda ledningar

I denna rapport har det inte tagits fram något underlag för befintliga markförlagda ledningar och
installationer. Då delar av orådet är bebyggt samt att närområdet varit exploaterat en längre tid med
bostäder 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.

5.

Geotekniska förhållanden för planområdet

Planområdet ligger till största delen i en lerfylld dalgång mellan två högre liggande bergspartier i öst och
väst, berg i dagen finns även strax söder om planområdet. Inom planområdets norra och nordöstra delar
utgörs marken av berg i dagen och tunt jordtäcke på berg, se figur 2. Till största delen är marken plan, det
kan därmed förväntas att marken lokalt delvis är upp- och utfylld. Överst kan därmed delar av marken inom
planområdet utgöras av fyllningsjord.
Bikonol Konsult AB geotekniska undersökning 1986 vid Björkhöjdsskolan visar på horddjup mellan 3-6 m
till fast botten/berg, se figur 3. Jorden vid undersökningstillfället utgjordes av relativt fast torrskorpelera
och halvfast lera lokalt med inlagrade skikt av silt och finsand. Vattenkvoten i leran var låg och varierade
mellan 25-38% mellan 2-5 m djup. Lerdjupen inom området bedöms kunna variera och vara större än
redovisade jorddjup från Bikonols utredning.
Bostadshusen i väster och vägbron i söder är pålgrundlagda. Relativt stora marksättningar har utbildats
under vägbron, se foto 1.

Figur 2. Utdrag ur SGU.s jordartskarta
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4,8 m djup

3,2 m djup

5,5 m djup
5,8 m djup
3,0 m djup

Figur 3. Utdrag ur Bikonols geotekniska undersökning inom planområdets norra del 1986, undersökningspunkter 1-5

Foto 1. Marksättningar under vägbron i söder.

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.

5.1

Geohydrologi

Sprickvatten/markvatten förekommer i jordens ytliga lager av fyllningsjord. Nivån påverkas av
nederbördsmängden, ytavrinning och dräneringar. Inga grundvatten- och portrycksmätningar inom området
har påträffats vid arkivsök. Vattenkvoten i den undersökta leran är låg och de översta ca 2 m är utbildad
som torrskorpelera kan det antas att en viss utdränering inom jordlagren pågår/pågått och att
grundvattennivån därmed generellt ligger på en djupare nivå.
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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 de delar i norr och nordöst som utgörs av berg och fastmark.
I samband med Göteborgs Stads stora stabilitetskartering 2009-2011 ansågs det inte heller föreligga några
stabilitetsproblem inom området och därmed utfördes inga kontrollberäkningar.
Stabiliteten bedöms därmed som tillfredställande för nuvarande förhållanden. 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.

6.

Erosion

Det finns inget vattendrag inom området därmed pågår ingen erosion.

7.

Bergteknik

Berg i dagen förekommer inom begränsade partier inom de östra, nordöstra och norra delarna av området,
se figur 1. Berget utgörs omväxlande av flackare slänter och hällar med däremellan jordfyllda svackor och
försänkningar med träd, buskar och sly eller tunt jordtäcke på berg.
Berggrunden domineras av granodiorit och flera skilda spricksystem förekommer, inga direkta branta
partier förekommer där rasrisk föreligger. De lösa block som ligger i terrängen ligger på plan mark eller är
inbäddade i jord. Därmed föreligger ingen risk att blocken kan förflyttas på ett naturligt sätt. För befintliga
förhållanden bedöms idag ingen risk föreligga för blockutfall eller bergras genom naturliga processer, se
foton 2-5 och figur 1 fotoriktningar.

Foto 2. Flacka hällar i öster, delvis uppsprucket

Foto 3. Flacka hällar i nordost inom förskolan

Foto 4. Flack bergshäll i släntfot i nordost

Foto 5. Något högre sprickfri bergsknalle i norr
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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.

9.

Radon

Enligt SGU:s översiktliga radonriskkarta är området klassificerat som låg/normalradonområde, se figur 5.
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 5. Utdrag ur SGU:s översiktliga radonriskkarta.

10.

Planerad exploatering

Inom området planeras bland annat förtätning med bostäder, förskola, bmss, garage nya lokalgator, se figur
6. Detaljplanering för bland annat blivande markhöjder, byggnaders placering mm pågår.

Figur4. Liggande förslag för ny detaljplan utmed befintligt berg
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Huvuddelen av byggnationen planeras från de centrala delarna åt norr och nordost, södra delen planeras
även fortsättningsvis vara parkområde.

11.

Grundläggning

Efter rivning av befintlig skola planeras bl. a. nya flerbostadshus och förskola.
Sannolikt kommer alla större tyngre flervåningshus behöva grundläggas till fast botten/berg, beroende på
befintliga jorddjup kan flera olika grundläggningssätt bli aktuella. Vid större jorddjup blir troligen
pålgrundläggning nödvändig. Vid 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.
Grundläggningen av planerad byggnation inom förskoleområdet i nordost kommer att utföras på berg,
sannolikt kommer vissa sprängningsarbeten bli nödvändiga. Både före och efter blivande
sprängningsarbeten skall 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.
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. Mer detaljerade geotekniska utredningar krävs även för byggnadslov och startbesked.

12.

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.
• Befintliga stödmurar utmed plangränsen mot privatägd mark i öster och nordost, se figur 1, är av
skiftande utförande och kvalité. Vissa av murarna bedöms vara i så undermåligt skick att det
föreligger viss rasrisk, se foto 6-8, rasar någon mur kan detta komma att påverka planområdet.
En detaljerad utredning av murarnas skick och funktion måste göras.
• Vid utskiftning av otjänlig jord inför plattgrundläggning av byggnad skall en
schaktbottenbesiktning utföras av geoteknisk sakkunnig person och dokumenteras innan ny
fyllnadsjord påförs och packas.
• 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.

Göteborgs Stad Fastighetskontoret

8(9)

Foto 6. Mur i knäcksten i undermåligt skick

Foto 7. Anslutning btg- mur och knäckstensmur tveksamt utförande

Foto 8. Betongstensmur med tveksam funktion

13.

Slutsatser och sammanfattning

Marken inom föreslaget planområde bedöms som lämplig för planerad exploatering.
Det kommer med största sannolikhet komma att krävas sprängningsarbeten för grundläggningen av
byggnader i nordost.
Övrig byggnation planeras inom de plana markområdena inom de norra delarna. Området är plant och
redan bebyggt och det bedöms därmed inte föreligga några geotekniska problem för 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 kan lokalstabiliteten för djupare schakter behöva beaktas.
För bygglov/startbesked kommer det att krävas en platsspecifik geoteknisk undersökning/utredning för att
fastställa lämpligaste grundläggning av planerad byggnation.
Det föreligger osäkerheter om befintliga stödmurars skick och funktion utmed den östra plangränsen,
vidare utredningar kommer att krävas.
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