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 Objekt
På uppdrag av Mölndals stad har Norconsult AB genomfört en geoteknisk undersökning för att ta fram
ett geotekniskt underlag för en planerad förskola, Hålstens förskola, i Kikås.

Syftet med de utförda undersökningarna är att bestämma områdets geotekniska förhållanden och
förutsättningar för rubricerat objekt.

 Styrande dokument
Dimensionering för konstruktioner av byggnader ska generellt utföras enligt BFS 2011:10 EKS 8
(Boverkets författningssamling).

För respektive konstruktionstyp kan följande styrande dokument användas.

· SS-EN 1990 - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
· SS-EN 1997-1 - Dimensionering av geokonstruktioner
· IEG Rapport 7:2008, Plattgrundläggning
· IEG Rapport 8:2008, Pålgrundläggning
· IEG Rapport 2:2009, Stödkonstruktioner
· IEG Rapport 6:2008, Slänter och bankar
· VFFS 2009:19 (Vägverkets författningssamling)
· TK Geo (Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner)
· TR Geo (Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner)
· Sponthandboken

Dimensionering, utförande och kontroll av permanenta och temporära grundkonstruktioner inklusive
pålning skall ske i geoteknisk klass GK2 samt säkerhetsklass SK2.

SK2 è Partialkoefficient som beaktar säkerhetsklass = 0,91

è = 1,0 för stabilitet

 Utförda undersökningar
Fält- och laboratorieundersökningar har utförts för aktuellt objekt. Resultat från nu och tidigare utförda
undersökningar redovisas i tillhörande handling, Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik
MUR/Geo (MUR) med samma uppdragsnummer och datum som föreliggande handling.
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 Befintliga förhållanden

 Topografi och markbeskaffenhet

Området ligger inom stadsdel Kikås, ca 1,5 km sydost om Mölndals centrum. Området är en del av
torvmark och förskolan planeras vid dess sydöstra del. Området angränsas av Nybyggaregatan i öster
och en asfalterad parkeringsplats i söder. I norr och väster finns den resterande torvmarken. Området
består helt av trädbevuxen naturmark.

Området är huvudsakligen ett låglänt område.

Markytan är svagt lutande mot mitten av torvmarken. Fastmark med berg i dagen finns på andra sidan
av Nybyggaregatan. Markytan ligger på nivåer ca mellan +81.5 i mitten av torvmarken och +84 vid
områdets östra gräns.

 Jordlagerbeskrivning

Jordlagren består från markytan generellt av,

· Torv av varierande mäktighet
· Ett lager av sand/silt
· Ett lager av gyttja/lera
· Friktionsjord på berg

Torven är högförmultnad eller mellantorv. Torvens mäktighet har uppmätts till max 10 m (bh 18 och
19). Torvens kan ha mycket hög vattenkvot, över 1000%. Torven har mycket låg hållfasthet, ca 2-8
kPa.

Ett lager av sand/silt kan ställvis finnas under torven. Jordlagret finns i närheten av torvmarkens kant,
bh 1-4, 14 och 15-16. Sanden/silten bedöms vara halvfast lagrad.

Ett lager med Gyttja/lera finns därunder. Jordlagret har varierande mäktighet. Gyttjan och leran är löst
och har låg hållfasthet, ca 10-20 kPa. Jordlagret bedöms vara mycket sättningskänsligt.

Friktionsjorden har också varierande mäktighet. Friktionsjorden bedöms vara minst halvfast lagrad.

 Hydrogeologi

Grundvattenytan fluktuerar under året beroende på nederbördsmängd. Den övre grundvattenytan
bedöms ligga från 0,5 djup till några decimetrar över befintlig markyta.
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 Kommentar och slutsatser
Jordlagren består av torv, sand/silt, gyttja/lera på friktionsjord. Torven och gyttjan/leran är mycket
sättningskänsliga. Torven har stor mäktighet inom stor del av området.

De vanliga metoderna att åtgärda torv vid en byggnation är urgrävning och masstabilisering. Båda
metoderna har ett maxdjup på ca 4 m, vilket inte är tillräckligt för föreliggande fall.

Byggnaden kan ju alltid grundläggas med pålar till fast botten, men problemet är att stora
sättningar riskeras under och kring byggnaden.

Förväntade sättningar kommer att vara skadliga för anläggningar så som ledningar och
markanläggningar samt på sikt också byggnader.

Ur geoteknisk synvinkel är området inte byggbart.


