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1

Orientering
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Husvärden AB planerar att bebygga fastigheterna Kängurun 20 och 21 i Mölndals
stad med kontors- och bostadshus. Planerad exploatering innebär en förändring av
idag fastställd detaljplan. Varför en ny detaljplan skall prövas. För planen krävs ett
utökat utredningsområde vars utbredning framgår av Figur 1.1.

Figur 1.1

Orienteringskarta (utredningsområdet inom röda begränsningslinjen)

På uppdrag av Husvärden AB har WSP Samhällsbyggnad utfört en utredning för att
bedöma de geotekniska och bergtekniska förutsättningarna inom utredningsområdet.
Föreliggande PM utgör det geotekniska underlaget för detaljplan och förestående
projektering.
Samtliga höjdangivelser angivna i denna PM skall minskas med 9,956 m för att få
motsvarande nivåangivelse i höjdsystemet RH2000.
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2

Befintlig byggnation och anläggningar

Utredningsområdet består i huvudsak av hårdgjorda ytor av asfalt och naturmark
och angränsar till Göteborgsvägen i öster och till befintlig byggnation i norr och
söder. Naturmarken i väster utbreder sig vidare västerut. I Figur 2.1 nedan visas en
vy tagen från Göteborgsvägen i öst mot området i väst.
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Figur 2.1

Utredningsområdet från Göteborgsvägen åt väster

Inom södra delen av utredningsområdet, på fastighet Kängurun 20, finns idag en
kontorsbyggnad. Byggnadens grundläggningssätt är okänt. Ungefär 15 m norr om
byggnad Kängurun 20 ligger en parkeringsplats där en permanent spont installerats i
öst-västlig sträckning för att uppta nivåskillnaden mellan infartsvägen till byggnaden och parkeringen. Nivåskillnaden är högst i västra delen och uppgår till ca 1,5 m.
Parkeringen har storleken 60 x 15 m och är uppfylld som mest ca 1,5 m. Parkeringsytan utfördes i början av 2000-talet. I områdets västra del finns grundrester från
en byggnad. Marken är här terrasserad i två plan med murar som sammanbinds med
trappor.
Inom östra delen av utredningsområdet byggs för närvarande ett kontorshus utmed
Göteborgsvägen. Byggnaden har delvis källare och kommer att uppföras med sex
våningar över mark. Färdig golvnivå i entréplanet blir ca +15. Vägområdet för Göteborgsvägen är ca 22 m och innefattar även två spårvagnsspår.
Norr om utredningsområdet ligger Krokslätts fabriker (byggnad 5, 9, 2 och 18).
Området består av flera gamla byggnader som idag främst nyttjas som affärs- och
kontorsverksamhet. Byggnadernas grundläggningssätt är okänt. Närmast utredningsområdet och Göteborgsvägen finns ett nybyggt kontorshus, byggnad 18.
Byggnadens bärande element är grundlagda på slanka stålrörspålar slagna till fast
botten med fribärande golv. Golvnivån har valts till +15 vilket inneburit uppfyllnad
under golvet med lättfyllnad av cellplastskivor.
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Inom utredningsområdet sydvästra del, finns ett bergrum med ett skyddsrum inuti
med ingång på nivå ca +18,5. Skyddsrummet utgörs av en betongkonstruktion. För
utförligare beskrivning av bergrummet se avsnitt 5.4.1 nedan.

3

Planerad bebyggelse och verksamhet
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Enligt en förslagsskiss upprättad av Wingårdhs Arkitektkontor som har erhållits av
beställaren planeras följande byggnader och anläggningar:
•

Ett bostadshus om ca 1000 kvm byggnadsyta väster om och parallellt med
kontorshuset utmed Göteborgsvägen. Bygganden kommer eventuellt att förses med källare/garage i ett plan och uppföras i 5 á 6 våningar med golvnivå
i entréplanet på nivå ca +15.

•

Bostäder i form av 6 punkthus om ca 700 kvm vardera. Byggnaderna är
tänkta att uppföras i 5 till 7 våningsplan och eventuell takterrass. Entréplanens golvnivåer för dessa byggnader kommer sannolikt anpassas till områdets topografi.

•

På västra delen av Kängurun 20 skall uppföras ett parkeringshus i sju plan.
För att åstadkomma detta har de västra delarna av befintlig byggnation rivits.

•

De planerade byggnaderna kommer att sammanbindas med kvartersgator
inom området och en lokalgata mellan befintlig bebyggelse direkt norr om
planområdet och planområdet.

4

Utförda undersökningar

4.1

Geotekniska undersökningar

Resultaten av utförda geotekniska undersökningar inom och kring aktuellt område
finns sammanfattade i följande rapport:
”Rapport, Geotekniska undersökningar (RGeo), Nya Krokslätt, Kängurun 21,
Mölndal”. Uppdragsnummer 10136610, datum 2010-12-08, upprättad av WSP
Samhällsbyggnad, Göteborg

4.2

Markmiljötekniska undersökningar

Resultat från utförda miljötekniska undersökningar presenteras i följande PM:
”Översiktlig Miljöteknisk undersökning av fastigheten Kängurun 21, Mölndals
kommun” med uppdragsnummer 1014 3568, daterad 2010-12-15.

4.3

Radonundersökning

Utförd översiktlig radonundersökning redovisas i en separat PM benämnd ”PM
Markradon, Nya Krokslätt, Kängurun 21 m.fl., Mölndals stad”. Uppdragsnummer
10142412, datum 2010-12-08, upprättad av WSP Samhällsbyggnad, Göteborg
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5

Geotekniska och geohydrologiska förhållanden

5.1

Topografi

Utredningsområdet ligger i Mölndalsåns dalgång, där ån rinner i syd-nordlig riktning. Dalgången består av låglänta markområden närmast ån med höga omgivande
berg både väster och öster om ån.
Utredningsområdet utgörs av fastigheterna Kängurun 20 och 21 som ligger söder
om Krokslätts fabriker i Mölndal. Området avgränsas i öster av Göteborgsvägen och
i söder av södra fastighetsgränsen för fastigheten Kängurun 20. Marken inom området stiger mot väst och övergår i skogsbevuxen fastmark som idag nyttjas som rekreationsområde mm. Mölndalsån rinner i syd-nordlig riktning ca 70 m öster om
området med medelvattennivån (RMW) +11.5, se avsnitt 5.5. Utredningsområdets
östra del inom Kängurun 21 utgörs idag av hårdgjorda ytor vilka nyttjas som parkeringsplatser. Kängurun 20 är bebyggd till större delen. Den västra delen av området
består i allmänhet av jungfrulig skogsmark.
Utredningsområdet har ur geoteknisk synpunkt delats in i två delområden, den låglänta delen med parkeringsytor i norr och byggnader i söder och det högre belägna
fastmarksområdet.
Markytan i den låglänta delen ligger närmast Göteborgsvägen kring nivån +14 och
stiger med svag lutning (ca 1:25) upp mot väst till nivån ca +17 där terrängen övergår i fastmark. Marknivån i den höglänta delen är som högst i väst och ligger där på
+35 à +45. För utförligare redovisning av befintliga marknivåer hänvisas till ritning
G1001001 i tidigare nämnd RGeo.
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Topografi och fotografier tagna i området redovisas i Bilaga A.

5.2

Jordlagerföljd

5.2.1

Låglänta delen av området

Inom den låglänta delen av området består jorden överst av fyllning som följs av lös
till lokalt mycket lös lera ovan ett lager friktionsjord på berg. Djupen till fastare
jordlager är i huvudsak 15 à 25 m förutom i väster där djupet minskar mot den höglänta delen. I övergången mot fastmark är lutningen på den fasta bottnen ca 1:1 eller
brantare.
Fyllningen utgörs överst av 0,05 - 0,1 m asfalt inom hårdgjorda ytor och därunder
av överbyggnad av grusig sand som bedöms ha låg relativ fasthet. Inom grönytor
består fyllningen överst av ca 0,2 m mulljord. Fyllningen uppgår i allmänhet till
mellan 0,5 och 1 m men är lokalt något mäktigare.
Lerans översta 3 à 4 m är gyttjig och innehåller ställvis växtrester. Enstaka skalrester har påträffats i hela lerprofilen. Lerans mäktighet ökar mot öst och uppgår till
som mest 25 à 30 m.
Friktionsjordens sammansättning har inte undersökts närmare men bedöms utgöras
av morän med sannolikt inslag av sten och block. I utförda undersökningspunkter
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har sonderingar trängt ned någon meter i friktionsjorden men någon bergbestämning
har inte utförts i denna utredning.
5.2.2

Höglänta delen av området

Inom fastmarksområdet består jorden överst av ett tunt skikt vegetationsjord ovan
friktionsjord som vilar på berg. Jorddjupen inom detta område är i allmänhet upp till
någon meter men är lokalt i övergången mot den låglänta delen djupare. I delområdets södra och sydöstra del går berget i dagen.
Vegetationsjordskiktet utgörs av sandig grusig mulljord och är ca 0,5 m tjockt. Den
underlagrade friktionsjorden består vanligen av siltig sand som ställvis är lerig. Lerinnehållet finns i huvudsak vid övergången mot den låglänta delen av området.

5.3

Jordlagrens egenskaper

5.3.1

Lerans egenskaper

Området kan med hänsyn till lerans egenskaper delas in i 3 delområden. Valda hållfasthetsvärden för de olika områdena framgår av Bilaga B.
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Leran är lös till lokalt mycket lös och har en odränerad skjuvhållfasthet, efter korrektion mot konflytgräns, som överst är mellan 8 och 15 kPa ned till nivå +4. Därunder ökar skjuvhållfastheten med djupet för att på nivå -10 vara 35 à 40 kPa.
Lerans naturliga vattenkvot är överst 100 à 110 % och minskar till 65 à 75 % på nivån +/-0. Därunder är vattenkvoten 65 à 75 %. Lerans konflytgräns ligger ca 20
procentenheter lägre än den naturliga vattenkvoten. Densiteten för den övre leran
ligger kring 1,45 t/m3 och ökar med djupet till 1,6 t/m3 vid nivån +/-0. Leran är i
allmänhet mellan- till högsensitiv med sensitivitetsvärden mellan 15 och 30. I de
gamla borrhålen JW5 och VBB12 har dock kvicklera med sensitivet större än 100
uppmätts under nivån +10.
I Bilaga B redovisas utvärdering av lerans egenskaper och för utredningen valda
jordegenskaper. Det bör beaktas att lokala avvikelser kan förekomma och att parametrarna främst har utvärderats som underlag för utförd stabilitetsbedömning.
5.3.2

Friktionsjordens egenskaper inom höglänta delen

Friktionsjordens hållfasthet har inte närmare undersökts, men friktionsvinkeln kan
sättas till 32˚.

5.4

Bergförhållanden

Berget i detaljplaneområdet utgörs enligt SGU:s bergartskarta av gnejsig granodiorit
något som kunde bekräftas vid fältbesök. Vid fältbesök kunde konstateras att
pegmatitgångar förekom inom detaljplaneområdet. Huvudsprickriktningarna inom
området är N50-60V/40-50V, N30E/brantstående och N40E/ 30E. De två förstnämnda sprickriktningarna påträffades även i bergrummet.

9 (16)

Uppdragsnr: 10142412

Nya Krokslätt

Daterad: 2010-12-08

Geoteknisk utredning för detaljplan

Reviderad: 2013-10-29

Kängurun 21 m fl, Mölndals Stad

Handläggare: Magnus Lundgren

PM Planeringsunderlag

5.4.1

Bergrum

Bergarten i bergrummet består av gnejsig granodiorit. I bergrummet förekommer
pegmatitgångar. Huvudsprickriktningarna är N50V/40V och N30E/brantstående och
förekommer över hela bergrummet. Bergets foliation följde N50V/40V och bergmassans beskaffenhet är i huvudsak god.
Täckning över bergrummet varierar mellan 4 och 15 meter.
Befintliga förstärkningar i bergrummet består av enstaka bultar. Någon sprutbetong
har inte applicerats, utan ett metallnät är uppsatt som undertak i delar av bergrummet för att förhindra mindre nedfallande stenar. Enstaka mindre stenar har fallit ned
och lagt sig på nätet.
I hela bergrummet förekommer inläckage av vatten. Tydligast är läckaget vid
bergrummets mynning där tät dropp till rinnande vatten observerats. I övriga delar
av bergrummet förekommer mindre inläckage i form av dropp och fuktområden.

5.5

Geohydrologiska förhållanden
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De topografiska förhållandena gör att området tillförs relativt mycket ytvatten från
det höglänta fastmarksområdet i väster, där nederbörden infiltreras i den ytliga friktionsjorden och/eller rinner på bergsytan, som trycksätter friktionsjorden under leran.
I den låglänta delen av området har porvattentryck i leran och grundvattentryck under lerlagret mätts i en punkt som ligger i närheten av Göteborgsvägen, där den befintliga marknivån är som lägst. Vid avläsningstillfället, november 2010, låg såväl
grundvattentrycket som portrycken på en nivå som motsvarar ca 0,2 m under befintlig markyta. Mätningarna tyder på en hydrostatisk tryckfördelning i jordprofilen.
Grundvattenytan bedöms därmed ligga i överkant av lerlagret. Till följd av lerans
mäktighet och att några sammanhängande skikt av friktionsjord ej kunnat påträffas
bedöms portrycksvariationerna i leran vara mycket små. Där större uppfyllningar
utförts för parkeringsytor kan dock lokala övertryck i leran förekomma.
Öster om Utredningsområdet rinner Mölndalsån i syd-nordlig riktning. Mölndalsån
är reglerad i en vattendom från 1995 med karaktäristiska vattennivåer som, enligt
Gatubolaget (2008), varierar mellan nivåerna +11.3 och +13.1. Nedströms är Mölndalsån reglerad med ett dämme, vid anslutningen med Fattighusån i Göteborg, vars
nivå är +11.35.
Vid översvämningarna av Mölndalsån december 2006 uppmättes vid aktuell fastighet vattennivåer mellan ca +12.8 och +13. Efter översvämningarna, 2007, har ån
muddrats och breddats för att återskapa geometrin från vattendomen.
Högsta högvattennivån är +13.5 enligt den översvämningsriskkartering som Räddningsverket utfört och baseras på ett 100-års flöde. I samma utredning har dessutom
en dimensionerande högsta högvattennivå angivits som +14,9 för samma sektion. Se
Tabell 5.1 för karaktäristiska vattenstånd i Mölndalsån.
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Tabell 5.1

Karaktäristiska vattenstånd för Mölndalsån enligt Räddningsverkets
utredning. Nivåerna gäller för en sektion tagen i höjd med aktuell
fastighet och är angivna i Göteborgs lokala höjdsystem.

Vattenyta
Nivå (m)
Lägsta lågvattenyta (LLW)
+11,30
Reglerad medelvattennivå (RMW)
+11,50
Högsta högvattenyta (HHW)
+13,50
Dimensionerande högsta högvatten+14,90
yta (HHW)

5.6

Kommentar
Enligt uppgift från kommunen
Enligt uppgift från kommunen
Dagens 100-årsnivå
Framtida 100-årsnivå

Stabilitetsförhållanden

I detta avsnitt beskrivs stabilitetsförhållanden och risk för jord- och bergskred vid
befintliga förhållanden.
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5.6.1

Jord

I föreliggande utredning har en detaljerad stabilitetsutredning enligt Skredkommissionens Rapport 3:95 utförts. Beräkningar har utförts i en sektion som sträcker sig
från fastmarksområdet i väst till Mölndalsån i öst. Beräkningssektionen har valts
utifrån både ogynnsamma topografiska och materialtekniska förhållanden och syftar
till att klarlägga totalstabiliteten i området. Enligt utförda beräkningar är stabiliteten
för en sammansatt glidyta, som slår upp i Mölndalsån i öst, tillfredställande hög (FC
~ 2,0) med befintliga förhållanden. Lokalstabiliteten för den lokala uppfyllnad som
finns väster om parkeringsytan har kontrollerats och bedöms med befintliga förhållanden ha tillfredsställande hög stabilitet (FC > 1,6).
För att säkerställa totalstabiliteten inom hela utredningsområdet har även den lokala
släntstabiliteten ned mot Mölndalsån kontrollerats. Säkerheten mot brott ned mot
Mölndalsån är ca 1,4-faldig vilket är något lägre än eftersträvad säkerhetsfaktor. Om
erosion sker i Mölndalsån som initierar ett skred så har risken för ett eventuellt bakåtgripande skred kontrollerats och bedöms som mycket liten. Om ett eventuellt
skred skulle inträffa bedöms det ej påverka planområdet.
I områdets södra del finns en äldre permanent spontkonstruktion där stabiliteten är
något låg. Sponten uppvisar i sin övre del betydande utböjning och den återstående
livslängden ur beständighetssynpunkt är oklar.
Marknivåerna för området norr om sponten kommer att läggas på samma nivå som
söder om sponten. Denna förlorar på så sätt sin funktion och kommer att dras upp
eller kapas.
För utförligare beskrivning av utförd detaljerad stabilitetsutredning se Bilaga C.
5.6.2

Bergslänter mm

Inom Kängurun 21 är bergstabilitetsförhållandena tillfredställande för nuvarande
verksamheter. Vid en tidigare avsprängd bergsslänt på fastigheten Kängurun 20
finns risk för sten- och blocknedfall, se Bilaga F för placering. Nedanför bergsslän-
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ten finns ett skärmtak som täcker ett område som används för lastning och lossning
till anslutande fastighet. Stabilitetsförhållandena är i dagsläget goda även om lösa
stenar förekommer. Se Bilaga A, foto A4.
Det förekommer lösa stenar och block vid ingångarna till bergrummet, dessa utgör i
dagsläget ingen fara men i samband med ändrad användning av bergrummet skall
ingångarna besiktigas av bergsakkunnig för beslut om åtgärd.
I samband med grundläggning av huskroppar ovan bergrum och befintlig bergskärning finns risk för skador såsom uppsprickning eller mindre block- eller stennedfall.
Vad avser bergskärningen ligger den i en gnejsstruktur som lutar in i slänten och på
så sätt skapar överhäng. Detta är positivt för storstabiliteten. Dock skall den rensas
på block och stenar innan sprängningsarbeten påbörjas. Det skall upprättas en riskanalys där det föreskrivas vibrationsbegränsningar för både bergskärning och bergrum. Det skall också, efter det att samtliga sprängningsarbeten i området utförts,
göras bergbesiktning av sakkunnig bergtekniker för att avgöra behov av stabiliserande åtgärder till följd av eventuella skador som sprängningsarbetena orsakat.
5.6.3

Bergrummet

I dagsläget bedöms bergrummet som stabilt men förändrad verksamhet eller yttre
påverkan kan inverka på anläggningen och ställa andra krav.
Yttre påverkan i form av minskad bergtäckning och påförda laster från byggnader
etc. påverkar bergrummets stabilitet negativt.
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Åtgärder för att upprätthålla rummets funktion kan delas in i två huvudsakliga åtgärder som antingen utförs var för sig eller kombineras:
1. Åtgärder i bergrummet. Dessa är främst ökad förstärkning genom bultar,
sprutbetong eller andra platsgjutna åtgärder som valv, pelare etc.
2. Åtgärder utanför bergrummet. Dessa är främst avlastningar genom att sprida
ner lasterna runt bergrummet.
Några restriktioner ur stabilitetssynpunkt för bergrummet kan inte påskrivas. Det
finns tekniska lösningar även för en situation som medför att taket av rummet i sin
helhet tas bort och ersätts med exempelvis ett betongvalv.
Val av åtgärdsmetod skall dimensioneras utifrån typ av byggnad och byggnadsmetod.
Det skall också, efter det att samtliga sprängningsarbeten i området utförts, göras
bergbesiktning av sakkunnig bergtekniker för att avgöra behov av stabiliserande
åtgärder till följd av eventuella skador som sprängningsarbetena orsakat.

5.7

Sättningsförhållanden

Leran är nomalkonsoliderad med ett porvattentryck vars nolltrycknivå ligger på en
nivå motsvarande 0,2 m under markytan, med hydrostatisk fördelning mot djupet.
Överkonsolideringsgraden, OCR, är vid nivå +10 ca 1,5 men minskar något med
djupet och ligger i allmänhet kring 1,2 á 1,3. Detta innebär att vid ökad belastning
av marken kommer tidsberoende konsolideringssättningar utbildas i leran. Beräkningsmässigt innebär t.ex. en uppfyllnad med 0,5 m jord att ca 0,2 m marksättning
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utbildas efter 40 år. På grund av lerlagrets i regel stora mäktighet fortgår dessutom
sättningsförloppet under mycket lång tid.
Där uppfyllningar utförts för befintlig parkeringsyta pågår sannolikt sättningar idag.

5.8

Markmiljöförhållanden

För resultat av utförd markmiljöteknisk utredning hänvisas till tidigare nämnd PM
”Översiktlig Miljöteknisk undersökning av fastigheten Kängurun 21, Mölndals
kommun”.

5.9

Radon

Radonförhållanden redovisas i tidigare nämnd ”PM Markradon, Nya Krokslätt,
Kängurun 21, Mölndals stad”.

6

Rekommendationer och krav

6.1

Allmänt
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I detta avsnitt ges generella geotekniska rekommendationer för markplanering och
grundläggning av byggnader. Rekommendationerna avser främst de generella frågeställningar som hanteras i detaljplaneskedet. I det fortsatta arbetet med detaljutformning av grundläggningssystem, tillfälliga schakter och stödkonstruktioner, nivåsättning av mark lednings- och dräneringssystem mm krävs detaljerad projektering till minst systemhandlingsnivå i en konsultgrupp. I utredningarna måste ingå att
säkerställa förutsättningarna för den nya byggnationens grundläggningsystem och
funktion samt dess påverkan på omgivning och från denna.
I byggskedet måste stabiliteten i tillfälliga schaktslänter och risken för omgivningspåverkan följas upp genom att ett kontrollprogram upprättas med avseende på rörelser och deformationer samt påverkan på och från grundvatten etc.

6.2

Stabilitet och sättningar

6.2.1

Låglänta delen

För att inte äventyra den tillfredställande stabiliteten för det låglänta området i riktning mot Mölndalsån krävs att höjdsättning, materialupplag, dränering, ledningsläggning, källarutformning, spontning och pålning utförs på ett genomtänkt sätt och
efter särskild arbetsordning. Stabilitetsförhållandena medger dock med befintliga
marknivåer att marken efter byggnation kan bära ytterligare 5 kPa last, motsvarande
ca 0,25 m fyllning. Skulle man schakta av det låglänta området väster om den planerade kvartersgatan och på så sätt sänka och anpassa marknivåerna till omgivande
lokal- och kvartersgator finns andra möjligheter. Med en maxnivå närmast kvartersgatan i öster på +15,5 och en jämn lutning på marken till nivån +18,5 närmast berget
i väster, kan istället marken bära ytterligare en jämnt utbredd last av 10 kPa. Storleken på denna last är alltså kopplad till maximala marknivåer angivna i planen.
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Grundvattenförändringar påverkar även stabilitets- och sättningsförhållanden, och
måste begränsas. Grundvattentrycket i friktionsjorden under leran bör därför regleras till nivån ca +14 via konstgjord infiltration av vatten via dränledningssystem i
övergången mellan ler- och fastmark.
Den lokala schaktstabiliteten för källare och ledningar innebär att stålspont erfordras
vid djupare öppningar än ca 2,0 m. Vid större schaktdjup än 3 à 4 m och vid större
schaktytor kan ytterligare förstärkningar utöver spontning erfordras såsom schaktning och gjutning under vatten eller jordförstärkning med kalk-cementpelare (KCpelare). Sponten måste dessutom stabiliseras på flera nivåer. Det blir således mycket
kostsamt att utföra mer än en källarvåning inom aktuellt planområde.
6.2.2

Höglänta delen

Permanenta schaktslänter i friktionsjord kan ställas i lutning 1:2, och temporära i
lutning 1:1,5.
6.2.3

Bergområden

Bergstabilitetsförhållandena inom Kängurun 21 är goda. Vid byggnation intill ingången till bergrummet eller vid förändrad verksamhet inom bergrummet behöver
lokal rensning (skrotning) först utföras vid ingången till bergrummet samt intilliggande bergskärning, se även avsnitt 6.5”Bergrummet” nedan. Planerad byggnation
inom Kängurun 21 påverkar inte bergstabiliteten för angränsande fastigheter.
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Permanenta bergsslänter som exponeras skall utformas i samråd med bergsakkunnig
och tillfälliga bergslänter som motfylls kan utföras som vertikala.

6.3

Grundläggning av byggnader

6.3.1

Inom den låglänta delen

Alla tyngre byggnader skall grundläggas med spetsbärande pålar eller plintar. Påltyp
skall väljas så att hög bärförmåga uppnås och så att den totala pålvolymen minimeras med hänsyn till risken för störningar av lerans hållfasthet och därmed området
stabilitet. Vid val av stålrörspålar bör dessa ha diametern ca 150 mm och godstjockleken ca 10 mm. För betongpålar skall lerproppar tas till 7 à 8 m djup i varje pålläge
och eventuellt i ytterligare punkter för att begränsa och styra jordundanträngningen.
Samtliga pålar skall förses med fast bergssko. Pålningen skall utföras i lägst geoteknisk klass GK2. Vid små djup till berg från grundläggningsterrassen eller där berget
har kraftig lutning kan stålpålar nedborrade i berget, grävpålar eller plintar på berg
bli aktuella.
Under schaktning, spontning och pålningsarbete kan det, med hänsyn deformationer
för tex omgivande byggnader, spårtrafiken på Göteborgsvägen, vara aktuellt med ett
kontrollprogram för övervakning av såväl horisontella som vertikala markrörelser.
För att minska risken för markrörelser bör lerproppar dras för pålarna och pålningsarbetet bör bedrivas i riktning längs med eller ifrån Göteborgsvägen.
Vid spontnings- och pålningsarbeten finns risk för vibrationsskador på närbelägna
byggnader, samt risk för störning av känsliga utrustningar och verksamheter. En
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riskanalys med tillhörande föreskrifter angående tillåtna markvibrationer vid markarbeten bör därför tas fram. Noggranna besiktningar och, i vissa fall, vibrationsmätningar bör utföras inför och under spontnings- och pålningsarbeten.
Källare skall utföras vattentäta upp till bottenplanets bjälklag. Bottenplattan skall
dimensioneras för motsvarande vattentryck.
6.3.2

Inom den höglänta delen inkl. bergområden

Grundläggningen av stommen kan efter utskiftning av naturlig jord till berg utföras
som platta på mark, plintar på berg eller spetsbärande pålar till eller i berg. Golv kan
grundläggas efter utskiftning av befintlig organisk och löst lagrad jord på sprängstensfyllning eller krossmaterial som packats i lager.
Vid bergschaktning, packning av fyllningar och överbyggnader finns risk för vibrationsskador på närbelägna byggnader, samt risk för störning av känsliga utrustningar
och verksamheter. En riskanalys med tillhörande föreskrifter angående tillåtna
markvibrationer vid markarbeten bör därför tas fram. Noggranna besiktningar och, i
vissa fall, vibrationsmätningar bör utföras inför och under spontnings- och pålningsarbeten.

6.4

Mark

P:\RE_GBG\12\130_VÄG_o_MARK\135_00110_MV_Krokslätt\Handlingar\PM\Geoteknisk
utredning (PM Planeringsunderlag Nya Krokslätt)-RevD.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Leran är normalkonsoliderad och ytterligare markbelastningar bör undvikas i möjligaste mån för att accelererande sättningar inte skall uppstå. Utanför byggnader och
entréer måste således nivåsättningen anpassas dels med hänsyn till översvämningsrisken i Mölndalsån och dels med hänsyn till sättningsrisker. Om marken utanför
byggnader måste höjas bör det ske genom samtidig lastkompensation med lättfyllning.
För överbyggnadsdimensionering av ytor som skall hårdgöras kan materialtyp 5B
(gyttjig lera) förutsättas för undergrunden.

6.5

Bergrummet

Inom skrafferat område på Bilaga F skall det vid yttre påförd belastning och/eller
bergschaktning särskilt utredas vilka eventuella åtgärder som skall vidtas i och kring
bergrummet.
Vid sprängningsarbete eller övrigt markvibrationsalstrande arbete inom hela detaljplaneområdet skall bergrummet beaktas.
Vid eventuella tätningsåtgärder i bergrummet skall detaljplaneområdets vattenförhållanden beaktas.
Om användningsområdet i bergrummets förändras skall bergsakkunnig bedöma utifrån den nya verksamheten om åtgärder i form av bergrensning (skrotning) samt
eventuella förstärkningar krävs.

6.6

Ledningar och kablar

Samtliga ledningar och kablar bör utformas med flexibla kopplingar mellan opålad
mark och pålade konstruktioner.
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Inom de låglänta delarna skall ledningsgravar förses med strömningsavskärande
fyllning för att förhindra en dränering av leran som ger upphov till sättningar.
Beträffande infiltration av grundvatten se avsnitt. 6.2.1

6.7

Schaktarbeten

Tillfälliga schakter ned till 2,0 m djup kan utföras med släntlutning 1:1,5 och obelastat släntkrön. Vid djupare schakter krävs särskilda åtgärder som flackare släntlutning eller spont. Inför djupa schakter, >2 m, behöver totalstabiliteten i området kontrolleras där temporära massupplag, trafiklaster, ev. framtida uppfyllnader mm skall
beaktas, se avsnitt 6.2.1.

6.8

Grundvatten

Temporära grundvattensänkningar under byggnadstiden kan vara nödvändiga. Dock
bör temporära större grundvattensänkningar ej pågå längre än 6 månader utan att
risken för accelererande sättningar i omgivningen utreds.
Om större och långvariga temporära grundvattensänkningar är nödvändiga bör
kompletterande undersökningar utföras för utredning av hur omgivningspåverkan
måste beaktas.
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6.9

Riskanalys och kontrollprogram

För de kommande byggnadsarbetena skall en riskanalys avseende vibrationsalstrande verksamhet upprättas enligt Svensk Standard. Denna, tillsammans med risk för
grundvattenpåverkan och stabilitetsbrott i jord, utgör grund för det kontrollprogram
som tas fram för respektive byggnadsfas. De typer av kontroll som kan komma att
krävas är montering och avläsning av vibrationsmätare, installation och mätning av
grundvattenrör och portrycksmätare, installation och mätning av inklinometrar samt
geodetisk avläsning av rörelser i kontrollpunkter i xyz-led. Kontrollprogrammet
kommer att anpassas efter respektive byggnadsfas så att för det pågående arbetet
relevant uppföljning sker.
Arbetenas utförande skall sedan successivt anpassas till mätresultaten efter det att
dessa utvärderats.
WSP Samhällsbyggnad
Avdelning Geo
Göteborg 2010-12-08, reviderad 2013-10-29.

Magnus Lundgren

Sara Jorild
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Skärmtak på fastighet Kängurun 20
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Utvärdering av lerans egenskaper
Tabell B.1

Valda materialegenskaper för leran inom området använda i beräkningarna

Jordlager

Egenskap

Karakteristiskt värde

gyLe - Syd

Tunghet

(Ned till nivå +8)

Odränerad skjuvhållfasthet

gk = 14.6 kN/m³
gmk = 14.6 kN/m³
cuk = 11.5 kPa

Le – Syd-1
(Mellan nivå +8 och +6)

Tunghet
Odränerad skjuvhållfasthet

Le – Syd-1
(Mellan nivå +6 och +4)

Le – Syd-2
(Mellan nivå +4 och +/-0)

gk = 15.0 kN/m³
gmk = 15.0 kN/m³
cuk = 15 kPa

Tunghet

gk = 15.0 kN/m³
gmk = 15.0 kN/m³

Odränerad skjuvhållfasthet

cuk = 11.5 kPa

Tunghet

gk = 15.7 kN/m³
gmk = 15.7 kN/m³

Odränerad skjuvhållfasthet

cuk = 11,5 + 1,5·d kPa

Där d=0 i nivå +4

Le – Syd-3
(Från nivå +/-0)

Tunghet
Odränerad skjuvhållfasthet

gk = 16.0 kN/m³
gmk = 16.0 kN/m³
cuk = 17,5 + 1,5·d kPa

Där d=0 i nivå +/-0

gyLe – Nord

Tunghet

(ned till nivå +8)

Odränerad skjuvhållfasthet

gk = 14.6 kN/m³
gmk = 14.6 kN/m³
cuk = 10,0 kPa

Där d=0 i nivå +10.5

Le – Nord-1
(Mellan nivå +8 och +4)

Tunghet
Odränerad skjuvhållfasthet

gk = 15.0 kN/m³
gmk = 15.0 kN/m³
cuk = 10,0 kPa

Där d=0 i nivå +6

Le – Nord-2
(Mellan nivå +4 och +/-0)

Tunghet
Odränerad skjuvhållfasthet

gk = 15.7 kN/m³
gmk = 15.7 kN/m³
cuk = 10,0 + 1,4·d kPa

Där d=0 i nivå +4

Le – Nord-3
(Från nivå +/-0)

Tunghet

gk = 16.0 kN/m³
gmk = 16.0 kN/m³

Odränerad skjuvhållfasthet

cuk = 15.6 + 1.4·d kPa

Där d=0 i nivå +/-0
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Tabell B.2

Valda materialegenskaper för den ånära leran använda i beräkningarna

Jordlager

Egenskap

Karakteristiskt värde

gyLe - Ånära

Tunghet

(Ned till nivå +8)

Odränerad skjuvhållfasthet

gk = 14.6 kN/m³
gmk = 14.6 kN/m³
cuk = 14.0 kPa

Där d=0 i nivå +10.5

Le – Ånära-1
(Mellan nivå +8 och +5)

Tunghet
Odränerad skjuvhållfasthet

gk = 15.0 kN/m³
gmk = 15.0 kN/m³
cuk = 14.0 kPa

Där d=0 i nivå +6

Le – Ånära-2
(Mellan nivå +5 och +/-0)

Tunghet

gk = 15.7 kN/m³
gmk = 15.7 kN/m³

Odränerad skjuvhållfasthet

cuk = 14.0 + 0.9·d kPa

Där d=0 i nivå +5

Le – Ånära-3
(Från nivå +/-0)

Sida nr

Dokumenttyp

Tunghet

gk = 16.0 kN/m³
gmk = 16.0 kN/m³

Odränerad skjuvhållfasthet

cuk = 18.6 + 0.9·d kPa

Där d=0 i nivå +/-0
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1

ALLMÄNT
I denna bilaga redovisas underlag till släntstabilitetsberäkningarna, valda erforderliga
säkerhetsfaktorer för att klassa en slänt att ha tillfredställande stabilitet, beräkning av
släntstabilitet under befintliga förhållanden, samt tillåten framtida markbelastning för att
uppfylla kraven för tillfredsställande stabilitet.
Läget för analyserad sektion redovisas i Bilaga A. Släntstabilitetsberäkningar har utförts i
såväl odränerade som kombinerade analyser. Beräkningarna har utförts i datorprogrammet
Slope/W, som är ett program som använder jämviktsteorier för att beräkna
säkerhetsfaktorer mot skred i jordslänter. I analyserna har cirkulärcylindriska och
sammansatta plana glidytor beräknats med Morgenstern-Price's lamellmetod.

2

VAL AV MATERIALEGENSKAPER, GEOMETRI OCH LASTER

2.1

Materialegenskaper
Materialegenskaper har utvärderats utifrån i områdena utförda geotekniska fält- och
laboratorieundersökningar och har indelats i tre olika jordmodeller. För kohesionsjord har
odränerad skjuvhållfasthet (cu) och densitet (r) utvärderats direkt från sammanställning av
bestämda jordegenskaper, se Bilaga B. Den dränerade skjuvhållfastheten för kohesionsjord
har beskrivits enligt praxis (Skredkommissionens riktlinjer) med hjälp av en friktionsvinkel
på f’=30°, samt med en dränerad kohesion som är 10 % av den utvärderade odränerade
skjuvhållfastheten (c’=0.1·cu). För friktionsjord har materialegenskaperna (hållfasthet och
densitet) valts enligt praxis (ATB Väg, Jords hållfasthet och deformationsegenskaper) och
utvärderad utifrån CONRAD-analys, samt jordprover klassificerade i laboratorium och fält.
Antagna jordegenskaper som har använts i stabilitetsberäkningarna för de tre olika
delområdena redovisas i Bilaga B.

2.2

Geohydrologiska förhållanden
Dimensionerade hydrologiska förhållanden har bestämts på olika sätt i odränerad respektive
kombinerad analys.
I odränerad analys är det lägsta lågvatten, LLW, i Mölndalsån som är dimensionerande.
I kombinerad analys har Mölndalsån lägsta lågvatten, LLW, i kombination med
prognostiserad högsta grundvattennivå i friktionsjorden under leran ansatts som
dimensionerande portrycksförhållande. Jordprofilens översta 3 m bedöms ha en
hydrostatisk portrycksfördelning då ytlig jord erfarenhetsmässigt har en högre
permeabilitet. Därunder har portrycksfördelningen interpolerats ned till ansatt
grundvattentryck i friktionsjorden.
Då inga långtidsmätningar har gjorts i installerade grundvattenrör har
grundvattentrycksnivån i friktionsjorden under leran antagits konservativt. I områdets
västra del har grundvattentrycksnivå satts till +22 och i höjd med Göteborgsvägen har det
satts till +18,5, dvs trycknivåer som motsvarar ca 5 m över befintlig markyta.

2.3

Geometri och materialgränser
Geometri och materialgränser har bestämts utifrån inmätta marknivåer, samt utvärderade
jordarter, lagertjocklekar och egenskaper från de geotekniska undersökningarna.
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2.4

Tidigare förstärkningsåtgärder
Inom utredningsområdet finns en spont som är slagen i väst-östlig riktning vilken har viss
stabilitetshöjande inverkan.
Öster om Mölndalsån har en spont installerats för att förhindra översvämning.

2.5

Laster
Pålgrundlagda byggnader och/eller byggnadsverk förutsätts ej ge något lasttillskott i
stabilitetsberäkningarna. Ej pålgrundlagda byggnader bedöms konservativt belasta marken
med 10 kPa. Uppställda containrar, lastupplag mm bedöms konservativt belasta marken
med 5 kPa.
På parkeringsytor har en utbredd last över parkeringsytan om 5 kPa antagits. Trafikerade
vägar bedöms belastas med 10 kPa för långa glidytor (>7 m) och med 20 kPa vid korta
glidytor (<7 m). Spårvägstrafik bedöms motsvara en last om 20 kPa utbredd på 1,5 m.
Trafiklast och last på parkeringsytor verkar temporärt, mindre än en vecka, och beaktas
därmed endast i odränerad analys.
Då planerade byggnader föreslås att grundläggas med stödpålar ger inte dessa upphov till
någon tilläggslast.
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3

VAL AV ERFORDERLIGA SÄKERHETSFAKTORER
Analyserna och utförda undersökningar i utredningen har utförts enligt
Skredkommissionens riktlinjer för en detaljerad utredning. Utredningsområdet klassas som
”Nyexploatering” och ”Befintlig anläggning”.
Tabell 3.1 Bedömning av gynnsamma och ogynnsamma förutsättningar för slänt för
sektion.
Förutsättning

Gynnsam

1.

Fältundersökningens
innehåll och omfattning

Tätt sonderat relativt områdets
storlek. CPT-sonderingar är
utförda. Tät provtagning relativt
områdets storlek. In situprovning med vingförsök har
utförts i ett stort antal
undersökningspunkter.

2.

Laboratorieundersökningens
innehåll och omfattning

Kompressionsförsök utförda.

3.

Släntens beständighet

4.

Släntens geometri

5.

Grundvatten- och
portrycksförhållanden

6.

Ytvattenförhållanden

7.

Jordens egenskaper

8.

Tidigare förändringar i
slänten

9.

Nuvarande och förväntade
verksamheter i området

10. Konsekvens av ett skred

11. Analys- och
beräkningsarbetets innehåll
och omfattning

Ogynnsam

Erosionsskydd saknas. Ån är
Intakt busk- och trädvegetation. nyligen muddrad och har ej en
naturlig utformning
Mycket flack fram till åravin.
Lokalt brantare partier saknas i
slänten. Slänten är väl inmätt.
Konservativ bedömning. Liten
risk för förhöjda portryck i
Långtidsobservationer saknas
lerprofilen
Karaktäristiska vattenstånd är
kända och varierar ej stort
Liten spridning i bestämda
hållfasthetsegenskaper mht
Kohesionsjord. Kvicklera
området storlek. Homogen jord.
förekommer lokalt
Jorden är i allmänhet
mellansensitiv
Uppfyllt över hela området,
lokalt högre uppfyllning finns.
Stabilitetsförhöjande åtgärder
skall utföras i form av
avlastningar.
Risk för människoliv eller stor
Liten risk för bakåtgripande
ekonomisk skada. Risk för
skred.
dämning i vattendrag i
samband med skred.
Tvådimensionell analys
(resultat på säkra sidan).
Samtidigt valda
ogynnsammaste extremvärden
för last, portryck och
vattenstånd.

Slänt med kohesionsjord vid nyexploatering kan klassas som tillfredställande stabil om
säkerhetsfaktorn mot skred i odränerad analys är större än eller lika med 1,7-1,5 (F c≥1,71,5), samtidigt som säkerhetsfaktorn mot skred i kombinerad analys är större än eller lika
med 1,45-1,35 (FKomb≥1,45-1,35). Erforderlig säkerhetsfaktor inom spannen bedöms enligt
aktuella försättningar med hänsyn till gynnsamma och ogynnsamma förhållanden, se Tabell
3.1. Motsvarande för slänt med material som endast har dränerade egenskaper klassas slänt
som tillfredställande stabil om säkerhetsfaktorn i dränerad analys är större än 1,3 (F f≥1,3).
Resultat från utvärderad erforderliga säkerhetsfaktorer redovisas i Tabell 3.2.
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Tabell 3.2 Valda erforderliga säkerhetsfaktorer för att aktuell slänt skall kunna bedömas
som tillfredställande stabil.
Erforderlig säkerhetsfaktorer
Förhållanden

Kohesionsjord

Befintlig anläggning
Nyexploatering

Friktionsjord

Fc

FKomb

Ff

1,5
1,5

1,35
1,35

1,3
1,3

4

SLÄNTSTABILITETSKONTROLL

4.1

Befintliga förhållanden
Slänt med befintliga förhållanden med beräknade säkerhetsfaktorer som inte uppfyller
erforderliga säkerhetsfaktorer, bedöms som otillfredsställande stabil med befintliga
förhållanden. På motsvarande sätt bedöms slänt för befintliga förhållanden med beräknade
säkerhetsfaktorer som uppfyller kraven, som tillfredställande stabil med befintliga
förhållanden.
Enligt utförd stabilitetskontroll är utredningsområdet tillfredsställande stabilt med befintliga
förhållanden.
Tabell 4.1 Beräknade säkerhetsfaktorer mot skred för befintliga förhållanden

4.2

Beräknade lägsta säkerhetsfaktorer
FC
FKOMB
Ff

Sektion

Släntdel / glidyta

Sektion A

Lång sammansatt glidyta

1,95

2,01

-

Sektion A

Lokalstabilitet – Mölndalsån

1,39

-

-

Sektion A

Bef. uppfyllning i väst

1,63

1,56

Framtida förhållanden
Slänt med framtida förhållanden med beräknade säkerhetsfaktorer som inte uppfyller
erforderliga säkerhetsfaktorer, bedöms som otillfredsställande stabil med framtida
förhållanden. På motsvarande sätt bedöms slänt för framtida förhållanden med beräknade
säkerhetsfaktorer som uppfyller kraven, som tillfredställande stabil med framtida
förhållanden.
Enligt utförda stabilitetsberäkningar kan parkeringsytorna inom den låglänta delen belastas
med en utbredd last om totalt 5 kPa. Alternativt 10 kPa med förändrade och anpassade
marknivåer, se bilaga E.
Tabell 4.2 Beräknade säkerhetsfaktorer mot skred för framtida förhållanden
Sektion
Sektion A

Släntdel / glidyta
Lång sammansatt glidyta
Belastad med 10 kPa på pådrivande sida

Beräknade lägsta säkerhetsfaktorer
FC
FKOMB
Ff
1,87
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Sektion A

Sektion A

Glidyta i det låglänta områdets västra
delar. Last 5 kPa, ej kc-pelare i
beräkningen och inget lasttillskott av
pålgrundlagd byggnad på mothållande
sida.
Glidyta i det låglänta områdets västra
delar, nya marknivåer och last 10 kPa. Ej
KC-pelare i beräkningen och inget
lasttillskott av pålgrundlagd byggnad på
mothållande sida.

1,49

-

-

1,50

-

-

Beräkningssektionens läge framgår av Figur A.2 i Bilaga A. Beräkningarna har utförts i
både kombinerad och odränerad analys med för respektive analys dimensionerade
hydrologiska förhållanden. Resultat från beräkningarna redovisas i Bilaga D och E och
sammanfattas ovan i Tabell 4.1 och 4.2.
5

SEKUNDÄRA SKRED
Efter ett jordskred ned mot t ex vattendrag finns risk för flera följdskred då den jord som
tidigare var mothållande då har störts (förlorat sin hållfasthet). Ett sådant förlopp kallas
progressiva skred, bakåtgripande skred eller sekundära skred. Om jorden helt eller delvis
består av kvicklera eller lera med hög sensitivitet ökar dessutom risken och utbredningen.
Slänten ned mot åravinen, genom vilken Mölndalsån rinner, har tidigare utretts av
Gatubolaget (2008) och WSP (2009) och bedömdes då vara tillfredställande stabil.
Stabiliteten har även kontrollerats på nytt och bedöms vara tillfredsställande stabil (FC >
1,5) för befintliga förhållanden.
Enligt den metodik som togs fram för att uppskatta ett bakåtgripande skreds utbredning i
Göta älvs dalgång, SGI Rapport 44, är det sekundära skredområdets utbredning i värsta fall
ca 65 m om metoden appliceras för aktuella förhållanden, topografi och att kvicklera
förekommer inom glidytan. Aktuellt område ligger således på behörigt avstånd, >70 m, från
utgångspunkten till ett eventuellt bakåtgripande skred.
Det bör även beaktas att ovannämnd metodik har tagits fram för skred i Göta älv där
utglidna massor från initialtskredet åtminstone delvis eroderar bort. Metodiken torde därför
vara på säkra sidan då Mölndalsån är ett betydligt mindre vattendrag än Göta älv. För att
metodiken skall vara realistisk bör även den beräknade säkerhetsfaktorn för det utlösande
initialskredet vara någorlunda låg, omkring 1,3-faldig i odränerad analys.

6

SLUTSATSER OCH KOMMENTARER
Slutsatser och kommentarer över utförd stabilitetskontroll ges i huvuddokumentet.
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Limiting C: 0 kPa

Göteborgsvägen

JW13
JW11

Name: Le nord-1 (od)
Model: S=f(datum)
Unit Weight: 15 kN/m³
Limiting C: 0 kPa

Fc = 1.49

KC-pelare
bef ny byggnad "K20"
d= 0,6 m
pålgrundlagd
skivor cc 1,8 m
till fasta jordlager eller berg

"kullen" borttagen och utjämnad

20

Name: Le Å nära-2 (od)
Model: S=f(datum)
Unit Weight: 15.7 kN/m³
C-Datum: 14 kPa
C-Rate of Change: 0.92 kPa/m
Elevation: 5 m

Name: Le nord-3 (od)
Model: S=f(datum)
Unit Weight: 16 kN/m³
C-Datum: 10 kPa
C-Rate of Change: 1.4 kPa/m
Elev ation: 4 m

Name: gy Le Ånära (od)
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 14.6 kN/m³

30

Name: Le nord-1 (od)
Model: S=f (datum)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Datum: 10 kPa

q=5 kPa

q=10 kPa

7

F /gr Sa/ (mc)

HHW +11,89

RMV +11,5
LLW +11,3

Le nord-1 (od)

gy Le Ånära (od)
Le Ånära-1 (od)

Le nord-2 (od)

Le Ånära-2 (od)

-5

Le nord-3 (od)

-10
Sa (im p)

-15
-20
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

Framtida förhållanden med markparkering, nuvarande marknivåer och last 5 kPa (motsvarar markparkering med personbilar). Kc-pelare i gräns mellan aktiv- och
passivzon har ej medtagits i beräkningarna. Man hade kunnat ta med delar av kc-pelarna som finns inom aktivzonen och då fått säkerhetsfaktor minst 1,5. Därmed kan
säkerhetsfaktorn 1,49 anses vara ok i detta fall.
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C

Stabilitetsberäkningar, framtida förhållanden

1.50

Sektion: A
Skede: Fram tida förhåll and en
Hydrol ogisk mod ell : Pie zom etri c Li ne
Anal ysm etod: M orgenstern-Price
Anal ys: Odrä nerad
Jordm odell : Cu-A

N am e: Le nord-1 (od)
Model: S=f (datum )
U nit Weight : 15 kN/ m ³
C -Datum : 10 kPa

1.55

1.6
5

1.85
N am e: gy Le Ånära (od)
Model: U ndrained (Phi=0)
U nit Weight : 14.6 kN/ m ³

1.75

1.85

35
30

KC -pelare
bef ny by ggnad "K20"
d= 0, 6 m
skiv or cc 1,8 m pålgrundlagd
till f asta jordlager eller berg

P-yta nivå +18,5

JW14

25
JW13

P-yta nivå +15,5

q=10 kPa

JW11 17

20

N am e: Le nord-2 (od)
Model: S=f (datum )
U nit Weight : 15.7 kN/ m ³
C -Datum : 10 kPa
C -Rate of Change: 1. 5 kPa/m
Elev ation: 4 m
Nam e: Le nord-3 (od)
Model: S=f (datum )
Unit W eight: 16 kN/m ³
C-D atum : 10 kPa
C-R ate of Change: 1.4 kPa/m
Elev ation: 4 m

1.65

N am e: F /gr Sa/ (m c)
Model: Mohr-Coulom b
U nit Weight : 20 kN/ m ³
U nit Wt . Abov e W ater Table: 18 kN/m ³
Phi: 35 °

16

F /gr Sa/ (mc)

15

JW4

gyLe nord (od)

F /gr Sa/ (mc)

JW5

Le nord-1 (od)
Le nord-2 (od)

5
0

2

Hus

JW6

N am e: Le Ånära-1 (od)
Model: U ndrained (Phi=0)
U nit Weight : 15 k N/ m ³
C ohesion: 14 kPa
N am e: Le Ånära-2 (od)
Model: S=f (datum )
U nit Weight : 15.7 k N/ m ³
C -Datum: 14 k Pa
C -Rate of Change: 0. 92 kPa/m
Elev ation: 5 m

Fc = 1.50
Göteborgsv ägen
spårv äg

Trafikl ast lo kalgata
q=0 kPa

Fgy/gr
(mc)
LeSa/
nord
(od)
gyLe nord (od)

gyLe nord (od)

10

N am e: gy Le Ånära (od)
Model: U ndrained (Phi=0)
U nit Weight : 14.6 kN/ m ³
C ohesion: 14 kPa

q=10 k Pa

q=20 kPa

q=10 kPa

F /gr Sa/ (mc)

F /gr Sa/ (mc)

gyLe nord (od)

Le nord-1 (od)

Le nord-1 (od)

Le nord-2 (od)
Sa (imp) Le nord-3 (od)

Le nord-2 (od)

-5

Le nord-3 (od)

-10
Sa(imp)

-15
-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Framtida förhållanden med marknivåer jämnt sluttande från kvartersgatan upp mot berget. Närmast kvartersgatan, nivå +15,5 och närmast berget nivå
+18,5. Motsvarar lutning 1:22. Last 10 kPa tillåts på hela ytan (motsvarar förutom personbilar, även mindre lastbilstrafik).
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D

Plan berg, geologi och restriktioner

Figur F.1

Inmätta sprickor och restriktioner.

Slänt markerad med rutskraffrering skall innan
sprängningsarbeten påbörjas, rensas från lösa
stenar och block. I det fall ingen sprängning
skall ske i själva slänten. Efter det att
sprängningsarbetena avslutats skall förnyad
bergrensning ske och sakkunnig bergtekniker
skall syna av slänten för beslut om ytterligare
bergförstärkningsåtgärder, såsom bultning
och/eller nätning.
Under tiden sprängningsarbeten pågår får
ingen vistas i bergrummet. Bergrummet skall
efter sprängningsarbetenas avslutande
besiktigas av sakkunnig bergtekniker för beslut
om bergförstärkningsåtgärder, såsom bultning,
betongsprutning och/eller nätning. Åtgärderna
skall anpassas till tänkt användning av
bergrummet, där frekvensen av personer som
vistas regelmässigt i bergrummet är avgörande

c:\users\serg12757\desktop\bilaga-f (berg).doc/gr

