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1. Objekt 
Geotechnical Engineers of Sweden AB har på uppdrag av Mölndals Stad utfört en geoteknisk 

undersökning och utredning för detaljplaneområde Annestorp 24:3 m.fl., Lindome, Mölndals Stad.  

Detta dokument är en sammanfattning av förutsättningar samt konsekvenser för detaljplanen baserat 

på den utförda undersökningen och utredningen. 

2. Förutsättningar 

2.1. Topografi och markbeskaffenhet 
För detaljer avseende topografi, se ritning G-P-01 – G-P-04 i MUR/Geo. 

Områdets markyta varierar mellan ca +31 och +16. I nordvästra delen av området är marknivåerna 

varierande mellan ca +31 och +26. I den sydvästra delen av området varierar marknivåerna mellan ca 

+26 och +20. En lokal höjd finns i sydvästra delen av området där marknivån uppgår till ca +29. 

I nordöstra delen av området är marknivåerna varierande mellan ca +29 och +24. I de sydöstra delarna 

varierar marknivån mellan ca +25 och +16 

Området utgörs av mestadels bebyggd yta med bostäder samt hårdgjorda parkeringsytor, vägar och 

GC-banor. Mellan bostäder och parkeringsytor finns mindre anlagda gräsytor med buskage samt ett 

par områden som är skogbeväxta. 

2.2. Geologi 
Generellt består jordlagren från markytan i huvudsak av: 

• Hårdgjord yta till ca 0,1 m djup. 

• Fyllning till ca 0–3,5 m djup. 

• Lera till ca 0–8 m djup. 

• Friktionsjord. 

• Berg. 
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Figur 2.1 Grov bedömning av områden med lera (gult), friktionsjord (brun-orange) och berg (röd) 
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2.3. Hydrogeologiska förhållanden 
Den fria grundvattenytan har korttidsobserverats i skruvborrhål vid tiden för fältundersökningarna 

(januari 2022). Variationer mellan ca 1,1 och 3 m under markytan har uppmätts. 

Grundvattentryck i den undre akviferen har uppmätts med grundvattenrör placerade i friktionsjorden 

under leran. Nivåer i grundvattenrör har avlästs under februari 2022. Variationer mellan ca 1 och 2 m 

under markytan har uppmätts. 

Portryck i leran har uppmätts med BAT-spetsar placerade i leran. Trycknivåer har avlästs under 

februari 2022. Variationer mellan ca 0,9 och 1,3 m under markytan har uppmätts. 

Grundvattenytan fluktuerar under året beroende på nederbördsmängd och påverkas lokalt av 

topografiska-, vegetations- och jordlagerförhållanden. 

Grundvattenytan bedöms generellt ligga ca 1 – 2 m under markytan och därunder bedöms 

grundvattentrycket öka hydrostatiskt. 

2.4. Radonrisk 
Resultaten från mätning av gammastrålning på berg ger en relativt samlad bild där alla värden med 

god marginal underskrider angivna gränsvärden på 200 Bq/kg för högradonmark. Mätning i områden 

med mulljord ger ett mer varierade resultat med två värden som överskrider angivet gränsvärde på ca 

50 Bq/kg. I bägge fallen har mätning utförts i områden med fyllning täckt av mulljord i sydvästra delen 

av området. Förekomsten av materialet bedöms vara relativt begränsat, samtidigt som mätvärdena är 

marginellt högre än angivet gränsvärde. Marken i området klassificeras därför som normalradonmark. 

2.5. Bergras och blocknedfall 
Under nuvarande förutsättningar är bedömningen att de naturliga bergslänter som gränsar till eller är 

belägna inom planområdet är stabila och det föreligger ingen risk för bergras eller blocknedfall. 

Potentiellt instabila block har dock identifierats i den sprängda skärningen längs östra förlängningen av 

Sagbrovägen, snett mitt emot Folktandvården. Två till tre block med en total storlek på ca 1 m3,  

1,5–2 m över omgivande mark 

2.6. Geotekniska stabilitetsförhållanden 
Stabiliteten är ur geoteknisk synvinkel tillfredsställande för befintliga förhållanden samt med lovpliktig 

fyllning och schakt (+- 0,5 m) inom planområdet. Annan last och schakt kan vara möjlig men behöver 

detaljstuderas. Släntlutning för ovan schakt förutsätts vara 1:2 eller flackare såvida inte geotekniker 

kontrollerat aktuell schakt. Vid fyllning och schaktning större än lovpliktiga fyllnader ska kontroll 

utföras för aktuell schakt. 

2.7. Sättningar 
Lovpliktiga uppfyllnader (+-0,5 m) bedöms kunna utföras inom området utan att större sättningar 

uppstår. Endast små sättningar bedöms utvecklas inom området vid belastning upp till ca 20 kPa. Djup 

till fast botten eller berg inom bedöms variera mellan ca 0 och 8 m inom planområdet. 
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3. Konsekvenser 
Potentiellt instabila block i den sprängda skärningen längs östra förlängningen av Sagbrovägen 

avlägsnas lämpligen i samband med exploatering av området för att förhindra framtida utfall. 

I övrigt krävs inga specifika skyddsåtgärder i planen. Lovpliktig fyllning och schakt (-+ 0,5m) kan tillåtas 

ur både stabilitets- och sättningshänsyn. 

Mindre, ej sättningskänsliga byggnader bedöms kunna grundläggas via platta på mark. Tyngre och 

sättningskänsliga objekt bedöms kunna grundläggas på berg, plintar eller pålar. 

Organiskt material och andra ej tjänliga material ska avlägsnas innan grundläggningsarbeten utförs. 

I samband med detaljprojektering kommer grundläggning att behöva utredas vidare för respektive 

hus. Kompletterande geotekniska fält- och laboratorieundersökningar kan bli aktuellt. 


