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Inledning

Denna PM syftar till att övergripande beskriva de geotekniska och grundläggningstekniska
förutsättningarna för fortsatt planering inom kv Växthuset 1 samt Växthuset 2.
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Översiktliga geotekniska förutsättningar

Markytan inom kv Växthuset 1 är tämligen plan och sluttar svagt österut. Nivåskillnaden i väst-östlig
riktning är cirka 2 m. Jordlagren består huvudsakligen av lera vars mäktighet är minst 20 m. I en
undersökningspunkt har undersökningarna drivits ned till 40 m djup utan att underkant lera påträffats.
Sannolikt uppgår jorddjupet till minst 40 m inom större delen av delområdet.
Markytan inom kv Växthuset 2 sluttar österut. Nivåskillnaden i väst-östlig riktning är cirka 8 m. Högsta
höjden återfinns i områdets sydvästra del emedan lägsta punkten återfinns vid diket i anslutning till
Frölundavägen i syd. Jordlagren består huvudsakligen av lera vars mäktighet varierar mellan ca 20 m
inom delområdets västra del till mer än 40 m i södra delen samt i anslutning till kv Växthuset 1.
Lerlagrets torrskorpa har en tjocklek som är endast ca 1 á 1,5 m. Den lösa leran är relativt homogen
och kraftigare skikt av silt eller skal har registrerats i endast ett fåtal borrpunkter. Lokalt finns ett tunt
skikt närmast under torrskorpan med mycket gyttjig lera och innehåller växtrester och enstaka skal. I
övrigt är lerans karaktär relativt normal för Göteborgsområdet.
Leran är svagt överkonsoliderad med 10 á 20 kPa. Detta gör att uppfyllnader större än 1 m kommer
att generera stora och besvärande sättningar. För uppfyllnader mindre än 1 m sker sättningar mycket
långsamt i det tjocka homogena lerlagret och inom 10 år utbildas endast cirka 1/4 av den beräknade
sättningen och inom 40 år cirka halva sättningen. Ett snabbare sättningsförlopp kan dock uppkomma
inom den södra och sydöstra delen av tomten där vissa dränerade skikt påträffats i de övre lerlagren.
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Grundläggning befintliga byggnader

Befintlig byggnad inom kv Växthuset 1 är grundlagt med pålar. Dock ej känt huruvida dessa är spetseller mantelburna samt vilken last de bär upp. Dock mest sannolikt att grundläggning skett med
mantelburna pålar då jorddjupet är stort.
Befintlig byggnad inom kv Växthuset 2 är i huvudsak grundlagd med spetsburna pålar av betong.
Pålarnas tillåtna laster, beräknad enligt SBN 67, är angivna till 600 respektive 450 kN/påle.
Beräkningsmetodiken som tillämpades när byggnaden uppfördes är annorlunda än idag varför
motsvarande pålar, B45 samt B60, skulle erhålla en högre dimensionerande bärförmåga vid kontroll
enligt EKS.
Vid entré i syd samt norr har åtgärder vidtagits genom att mantelburna pålar av trä med pålplattor av
betong utförts utanför huskroppen. Detta för att klara av uppfyllnaderna samt för att jämna ut
sättningarna så att inga besvärande sättningsskillnader uppstår vid dessa entréer.
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Planering av nybyggnation

För nybyggnation rekommendationer följande:
- Grundläggning av tyngre byggnader rekommenderas ske med spetsburna pålar av betong.
- Grundläggning av lättare byggnader/konstruktioner rekommenderas ske som för tyngre
byggnader eller med mantelburna pålar av betong/trä i områden utan pågående sättningar.
- Entrépartierna till byggnad inom kv Växthuset 2 har förstärkning utanför huskroppen med
bankpålar. Detta är en tekniskt försvårande situation som kräver stora schakter om tillbyggnad
ska ske i dessa områden.
- Vid beräkning av påhängslaster på pålar ska hänsyn tas till eventuella uppfyllnader som gjorts
och som orsakar sättningar.
- I sydvästra delen av utredningsområdet är djupet till fast botten mindre än i övriga delar.
- I anslutning till samt inom östra sidan av området finns större och känsligare VA-ledningar,
vilka behöver beaktas vid placering av byggnader samt utförande av pålning och schakt.
- Befintlig parkering i södra delarna består av uppfyllda massor med okända egenskaper, dock
sannolikt schaktmassor av lera. Fyllningens tjocklek överstiger lokalt 2 m och i områden med
fyllningar överstigande 0,5 m á 1,0 m (20 kPa) pågår sannolikt sättningar.
- Tidigare dike i södra delen, vilket 1969 var kulverterat norrut med en 1600 mm ledning, är
numera även kulverterat under parkeringen.
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Inledning

På uppdrag av AR Pedagogen Park AB har GeoVerkstan utfört en enkel teknisk förstudie för planering
av tillbyggnad inom kv Växthuset 2, Mölndal. Denna förstudie har bl.a. omfattat:
- Ledningsinventering
- Arkivinventering avseende geoteknik samt grundläggning
- Upprättande av 3D-modell över befintlig mark
- Sammanfattning av geotekniska och byggnadstekniska förhållanden inom fastigheten
Aktuellt koordinatsystem är SWEREF 99 12 00 samt höjdsystem RH2000. Äldre handlingar är
upprättade i Mölndals kommuns lokala koordinat- och höjdsystem. Höjdsystemet RH2000 har ett
nollplan som ligger 9,953 m högre än GH88. Transformering av planlägesinformation har skett genom
grafisk anpassning emedan nivåer har räknats om baserat på att i underlaget använt höjdsystem är
närliggande med GH88. Noggrannhet i grafiskt transformerade planläge om 2 á 3 m bedöms ha kunna
uppnåtts för informationen från äldre handlingar. Dock finns en ~0,2 m osäkerhet i höjdkorrigeringen
av äldre underlag då det inte har gått att verifiera vilket höjdsystem och nollplanets nivå i relation till
RH2000 som gäller. Exempelvis var på 50-talet medelvattennivån i Göteborgs hamn +10,20 emedan
den i GH88 var +10,01.
Information från ledningsinventering har erhållits i nu aktuella koordinat- och höjdsystem.
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Ledningsinventering

Ledningsinventeringen har innefattat inventering via Ledningskollen.se med ärendenummer
20150217-0097 samt arkivsökning via Mölndals kommuns arkiv. Sammanställning av erhållet
underlag har skett på ritning 15-1162-G-01 där ledningar från:
- Fortum Distribution AB
- Göteborg Energi AB
- Göteborgs stad, Kretslopp och vatten samt trafikkontoret
- Mölndal Energi Nät AB
- Skanova via Geomatikk
- Swedegas AB, Anläggning
- TDC Sverige AB
- Trafikverket ITV/Processnät, Trafik, väg, installation
redovisas, tillsammans med övriga observerade ledningar och äldre öppet dike.
Svar har erhållits från alla utom en ledningsägare, Göteborgs stad, där svar försenats p.g.a.
sekretess.
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Underlag har erhållits från:
- Göteborgs stad, Kretslopp och vatten samt trafikkontoret
- Mölndal Energi Nät AB
- Skanova via Geomatikk
Övriga har meddelat att de ej har ledningar inom utredningsområdet.
Ledningsägare som kan ha ledningar inom området, men som ej ingår i Ledningskollen.se är:
- Mölndals stad
- Svenska Statsnät Mölndal
Inventering av ledningar har även skett via arkivmaterial vid Mölndals kommun samt observerade
ledningar i tidigare utförda geotekniska undersökningar.
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Arkivinventering – geoteknik

Via Mölndals stads arkiv har inventering av tidigare utförda undersökningar gjorts. Vid denna
inventering erhölls information och underlag från följande undersökningar:
A. Utlåtande över geoteknisk undersökning för planerad tillbyggnad av gravkapell på Fässbergs
kyrkogård i Mölndals Kommun. Bo Alte AB, 1977-11-21, unr: 77.089 (mindre område).
B. PM angående grundförhållandena för Fässbergsdalen. VBB, 1983-11-15, unr: H2677
C. PM angående grundförhållandena inom östra delen av Fässbergsdalen. VBB, 1985-11-14,
unr: N3092.
D. Utlåtande över grundförhållandena inom kv. Släggan och kv. Hammaren i Mölndal. Hugo I
Andersson, 1960-09-02.
E. Utlåtande över översiktlig geoteknisk undersökning för planerat industriområde mellan
Idrottsvägen – Bifrostgatan – Frölundagatan vid Åby i Mölndals kommun. VIAK, 1979-03-09,
unr: 5416.5887.
F. Utlåtande över geoteknisk undersökning för planerat kontorshus i kv Hästägaren, Mölndal.
VIAK, 1986-07-10, unr: 46.6376.
G. Grundundersökning inom kvarteren Yxan och Lodet i Mölndal för Svenska Riksbyggens
lokalförening och HSB Göteborg, AB Flygfältsbyrån, 1960-05-19, unr: 6-6031.
H. Geoteknisk beskrivning (BGEO), del av Fässberg 1:73. NCC, 2007-04-13, unr: 7024571-0001.
I. Geoteknisk PM, projekteringsunderlag, Mölndal, Tangentbordet 3. Norconsult, 2013-10-31,
unr: 103 12 60.
J. Grundundersökning, Lindhagaskolan, kv Växthuset 1, Mölndal. Göteborgs Förorter, 1970-0703, unr: 28108 001 232.
Vid kontakt med VBK (Västsvenska Byggkonsult AB) erhölls nedanstående geoteknisk undersökning:
K. Utlåtande över kartering och grundundersökning för planerad lärarhögskola i Mölndal. Kv
Växthuset 2, Mölndal. Civ ing Bo Alte AB, 1970-02-01, unr: 69. 083.
Arkivunderlag från VBK har inarbetats i en Geosuite databas med:
- Avvägningspunkter från rutavvägning 1969 i plan, rutnät 20*20 m
- Geotekniska undersökningspunkter i plan
- Tolkning av jordlagerföljd i utförda sonderingspunkter
- Laboratoriet resultat avseende vattenkvot, konflytgräns, densitet, hållfasthet och sensitivitet
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Utifrån ovanstående Geosuite databas har terrängmodell skapats för:
- Befintlig markyta 1969, dvs före byggnation av befintligt hus.
- Tolkad lagergräns mellan lös lera och underliggande friktionsjord från sonderingar som drivits
till fast botten.
vilka redovisas tillsammans med utförda undersökningar på ritningarna 15-1162-G-02 ↔ 08

Figur 1. Översikt av utredningsområdet samt inhämtade geotekniska undersökningar.
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Arkivinventering – grundläggning

PM

Vid kontakt med VBK (Västsvenska Byggkonsult AB) erhölls konstruktionsritningar avseende
grundläggning och pålning samt vid kontakt med Mölndals kommuns arkiv erhölls arkitektritningar
visande befintlig byggnad i sektion med redovisning av de olika grundläggningsnivåerna.

Figur 2. Tvärsektion, Ö-V riktning, genom befintlig byggnad.

Figur 3. Exempel på K-ritning för befintlig byggnad.
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Markmodell – 3D

Befintliga marknivåer inom området har inhämtats från den nationella höjddatabasen, vilken
Lantmäteriet tillhandahåller. Underlaget har erhållits som GSD-Höjddata, grid 2+, vilket utgörs av en
terrängmodell i gridform, med 2 m upplösning i plan. Lantmäteriet anger att noggrannheten i
höjdinformationen är normalt bättre än 5 cm men kan vara upp till 10 cm, vilket är fullgod noggrannhet
för planering och arbete med detaljplan.
Utdraget har erhållits i koordinat- och höjdsystem SWEREF 99 12 00/RH2000.

GeoVerkstan Sverige AB
Hällingsjövägen 322
434 97 KUNGSBACKA

4 (10)

PM
En terrängmodell visande skillnaden mellan 1969 och 2014 år marknivåer har upprättats. Denna visar
inom vilka delar som uppfyllnader respektive sänkning av markytan huvudsakligen skett. Se Figur 4
samt ritning 15-1162-G-09. Modellen ska ses som indikativ då 1969 års rutavvägning ej är av samma
klass som modellen över befintlig markyta.

1

Figur 4. Differensmodell mellan 1969 och 2014 års marknivåer (röd-fyllning – blått schakt) .

1

Avseende osäkerhet i höjdkorrigering av äldre data – se Kapitel 1.
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Översiktliga geotekniska och byggnadstekniska frågeställningar

6.1

Geoteknik

PM

I den geotekniska utredningen för befintlig byggnad, upprättad 1969/1970 av Bo Alte AB, beskrivs
området enligt följande, vilket gott sammanfattar befintliga förhållanden:
”Det undersökta området utgöres av åker och ängsmark som sluttar mot en större bäck (delvis
kulverterad) med ungefär nord-sydlig riktning längs områdets östra del.
Jordlagren består huvudsakligen av lera vars mäktighet varierar mellan ca 20 m inom områdets västra
centrala del till mer än 40 m inom större delen av området. I de punkter där borrstopp erhållits har fast
lagrat friktionsmaterial med en största mäktighet av ca 2 m påträffats under leran.
Lerlagrets torrskorpa har enligt sonderingsdiagrammen en tjocklek som är endast ca 1 m. Den lösa
leran är relativt homogen och kraftigare skikt av mo eller skal har registrerats i endast ett fåtal
borrpunkter. I provtagningspunkten i sektion 42 V 120 m är leran i ett tunt skikt närmast under
torrskorpan mycket gyttjig och innehåller växtrester och enstaka skal. I övrigt är lerans karaktär relativt
normal för Göteborgsområdet.
2

De utförda kompressionsprovningarna visar dock att leran är överkonsoliderad med ca 2 Mp/m (20
kPa) om portrycket i leran förutsättes motsvara hydrostatiskt tryck från underkant torrskorpan. Även
den förhållandevis höga skjuvhållfastheten i lerlagrets övre del tyder på denna överkonsolidering.
Mätningen av grundvattenytan i sektion 33 visar att portrycket är både större och mindre än det ovan
antagna och vid bedömning av framtida sättningar bör förutsättas att portrycket är eller genom
grundvattensänkning kan bli cirka 2 m lägre, d.v.s. överkonsolideringen tages helt i anspråk. Framtida
sättningar har då beräknats för olika jämnt utbredda.
uppfyllningar enligt följande:
0,5 m fyllning ca 30 cm sättning
1,0 m fyllning ca 55 cm sättning
2,0 m fyllning ca 100 cm sättning
Sättningen sker mycket långsamt i det tjocka homogena lerlagret och inom 10 år utbildas endast cirka
1/4 av den beräknade sättningen och inom 40 år cirka halva sättningen. Ett snabbare sättningsförlopp
kan dock påräknas inom den södra och sydöstra delen av tomten där vissa dränerade skikt påträffats i
de övre lerlagren.”
De utförda geotekniska undersökningarna har ritats upp med:
- Befintlig markyta och byggnad
- Markyta vid ytavvägning 1969
- Tolkad nivå för fast botten
Nedanstående sektioner är i väst-östlig riktning, se Figur 5 - Figur 9 samt ritningar 15-1162-G-02 ↔ 08.
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Figur 5. Sektion 23.

Figur 6. Sektion 28.

Figur 7. Sektion 33.

GeoVerkstan Sverige AB
Hällingsjövägen 322
434 97 KUNGSBACKA

7 (10)

PM

Figur 8. Sektion 38.

Figur 9. Sektion 42.

6.2

Grundläggning befintlig byggnad

Befintlig byggnad är i huvudsak grundlagd med spetsburna pålar av betong. Pålarnas tillåtna laster,
beräknad enligt SBN 67, är angivna till 60 respektive 45 Mp, d.v.s. 60 respektive 45 ton/påle.
Beräkningsmetodiken som tillämpades när byggnaden uppfördes är annorlunda än idag varför
motsvarande pålar, B45 samt B60, skulle erhålla en högre dimensionerande bärförmåga.
Vid entré i syd samt norr har stabilitetshöjande åtgärder vidtagits genom att mantelburna pålar av trä
med pålplattor av betong utförts utanför huskroppen. Detta för att klara av uppfyllnaderna samt för att
jämna ut sättningarna så att inga besvärande sättningsskillnader uppstår vid dessa entréer.
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6.3

Planering av nybyggnation

7

Utredningsbehov

7.1

Detaljplan

PM

För planering av nybyggnation kan följande rekommendationer ges:
- Grundläggning av tyngre byggnader rekommenderas ske med spetsburna pålar av betong.
- Grundläggning av lättare byggnader rekommenderas ske som för tyngre byggnader eller med
mantelburna pålar av betong/trä i områden utan pågående sättningar.
- Vid beräkning av påhängslaster på pålar ska hänsyn tas till eventuella uppfyllnader som gjorts
och som orsakar sättningar.
- I västra delen av fastigheten är djupet till fast botten mindre än i östra delen.
- I anslutning till samt inom östra sidan av fastigheten finns större och känsligare VA-ledningar,
vilka behöver beaktas vid placering av byggnader samt utförande av pålning och schakt.
- Befintlig parkering i södra delarna består av uppfyllda massor med okända egenskaper, dock
sannolikt schaktmassor av lera. Fyllningens tjocklek överstiger lokalt 2 m och i områden med
fyllningar överstigande 0,5 m á 1,0 m (20 kPa) pågår sannolikt sättningar.
- Tidigare dike, vilket 1969 var kulverterat norrut, är sannolikt även kulverterat under
parkeringen. Information om denna eventuella kulvertering har erhållits i
ledningsinventeringen.

Utredningsbehovet för att erhålla ett underlag för en ändring i detaljplan bedöms innefatta en
miljöteknisk markundersökning med tillhörande utredning samt en geoteknisk utredning utifrån
befintligt underlag.

Det geodetiska och geotekniska fält- och laboratorieunderlaget som idag föreligger, från tidigare
utförda undersökningar, bedöms vara tillräckligt i en detaljplaneprocess. Dock bör en kostnad om 20 á
30 kkr medtagas i kalkylen för denna sammanställning inklusive upprättande av Teknisk
PM/Geoteknik till detaljplanen.
Kostnaden för en miljöteknisk utredning, inklusive laboratoriearbetet men exklusive 2 á 3 dagars
fältarbete och redovisning av markteknisk undersökningsrapport, skattas till 65 á 70 kkr. Kostnad för
fältarbete och upprättande av en markteknisk undersökningsrapport/Miljö skattas till 75 kkr varvid en
totalkostnad om 140 á 150 kkr bör medtagas i kalkylen.
Den miljötekniska utredningen har antagits omfatta:
- Historisk inventering, syfte att identifiera potentiella föroreningskällor
- Framtagande av provtagningsplan utifrån historisk inventering
- Kommunikation med fälttekniker innan, under och efter fältprovtagning
- Rapportering och förenklad riskbedömning inklusive översiktlig bedömning av åtgärdsbehov
Utifrån fastighetens obebyggda ytor bör markundersökningen omfatta provtagning av jord i ca
25 punkter. På grund av markens beskaffenhet (mäktiga lerlager), bedöms ingen provtagning av
grundvatten vara möjlig. Uppskattningsvis analyseras ett jordprov per provpunkt. Utifrån den bristande
information som i dagsläget finns att tillgå om fastighetens bakgrund, bedöms följande
analysomfattning vara lämplig:
Ämne

Antal

Tungmetaller
Alifatiska och aromatiska kolväten, PAH

25
25
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Projektering och bygghandling

PM

Inför kommande projektering och upprättande av förfrågningsunderlag rekommenderas att
kompletterande geotekniska fält- och laboratorieundersökningar utförs. Detta för att bättre bestämma
lerans hållfasthet och deformationsegenskaper för stabilitetsberäkning och påldimensionering. Tillika
bör bergnivåerna inom aktuella byggnationsområden klarläggas och för bestämning pållängder.
Omfattningen på denna utredning är direkt kopplad till placering av huskropparna varför enbart en
grov skattning av omfattningen kan ges. Bedömd fältinsats p.g.a. det stora jorddjupet skattas till 4 á 5
dagar varvid en utredningskostnad, inklusive fält- och laboratoriearbete, kring 150 á 250 kkr bör
medtagas i en kalkyl.
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Uppdrag

PM nr

Uppdragsnummer

Pedagogen Park

05

15-1162

Rubrik

Från

Datum

Översiktliga geotekniska förutsättningar, Solängen 1:104

Håkan Garin

2017-10-26

1

Inledning

Denna PM syftar till att sammanställa de geotekniska förutsättningarna för fortsatt beredning av
underlag till detaljplan innefattande Solängen 1:104, Mölndals stad.

2

Underlag

Inför byggnation av befintliga byggnader inom kv Hammaren och Kv Släggan, direkt öster om
fastigheten Solängen 1:104, utfördes geotekniska undersökningar ar 1960 av Hugo I Andreasson Ing.
byrå. Detta underlag återfinns i denna handling.
Utförda undersökningar har grafiskt anpassats till strukturplanen över området och utförda
undersökningspunkter har markerats med svart ring. Se Figur 1 samt bifogat underlag.

3

Geotekniska förutsättningar

Utifrån utförda fält- och laboratorieundersökningar är de
geotekniska markförhållande avseende lerans
hållfasthet och sättningsegenskaper mycket snarlika de
som råder på västra sidan om Bifrostgatan.
Det som skiljer är djupet till berg, vilket ej har undersökts
inom 1960 års undersökning.
I utredning från 1960 belyses stabilitetsproblem mot den
bäck som fanns vid undersökningstillfället. Detta är ej en
byggnadsteknisk begränsning/skredrisk idag, då bäcken
numera är kulverterad och bäckravinen uppfylld.

Figur 1. Översikt över utförda
undersökningar 1960.
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Utlåtande
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l\11.0-. li.AJ- OCH tluSBYGGNl\OER

~runciförhållandena

inom kv. Slllggan och kv • Hammaren 1 MUl.ndal •

På uppdrag av Ing • .Arvidsson, byunadakamnitUn .f!:ir egnahemsbe•
byggell!le i kv. Släggan och Ha:mmaren, Mmxtdal, har vi utfijrt yta'VV'lgning

av området och utf'Hrt sondering av grunden medelst ajunkprov. Nivåkarta

ritn. litt. G l ooh borrningsritn. lltt. G 2 har upprättats.
To22~ra!i,

geolo[L och fasthet.

Rubr. område ut.göres av gräs och Taeabevuxen aark och ligger i lut.n..
mot en bl!ak Olledelbart utant~r tmntptlna. Under matjord.slag1'9t fHl.jer

lera med ringa fasthet och lll8d mi11sta. fastheten c 1a 2 m under naarlt •.
CJnrådet har sonderatfl i pUJlkter med al stora avstlnd som o •• 100 me1;era
mellanrWll och leran tycks Hverallt ha samma s\ora m»Jctighet och Tara rel.

likartad betr. lagcrftajd och raathet.
Grundlä.t;@ng.
Leror är i allrul.nhet tjllfarlip/ varftsr grundlllggninganivln rättas

efter frostfritt djup. Grundläggningsnivln bUr också rätt.as etter

blivande ledningars drinerande inverkan. Qn grundll.g&ninglniTln !Hru'•
sättr:Js komm.a att ligga 1,2 m under mark;erhillea nedan angivna Ullltna
markpåkänningar. Som syn8'-: av borrhllen varierar lerans fasthet nlgot 't'id
denna grundl~ggninganivä.
Då borrhålen äro tagna .m;ycket &].est,finnea en osäkerhet i

lager~

regelbundenheten, särskilt som bäcken tidigare har gltt i serpentin•
slingor och senare har rätats ut med

ltf~jande

lterfyllnader. Sllunda

bestämmes tillltna :markpåkllnnin&&r definitivt vid eohaktbottenbettiktning.
HU
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•
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Då tillåtna päkli!.rm.inpr lro rel. sml ·, b~r byggnaderna upptörae av

lättast m<:Sjliga material. Med hllnsyn till lerana kampressionsagenskaper,
btsr lerans påkänning av byggnadernas egen TI.kt under alla grund.aulor

vara av samma storleksordning. Den i lera otrlnkomliga sättningen kan då

fBrmcdas bliva jämn.
Stabiliteten.
Av i'oto framelr, att släntningen mot bl.oken icke är obetydlig.
Bä.ok.iinten (skirning mell&n slänt och bäokflra) &nt\Yder att ojilmna

sättningar pl grund av ioke fillrllckl1& markstabilitet kan förekomma.
Bäcken, arom tidigare gått 1 serpentinal:.tngor, har ttsrmodligen eroderande
"

HUGO I. ANDREASSON
t~IVU.lNGENIUR

Ö. HAMNGATAN 52 •TEL 119951, 11'1'152

GÖTEllORG
llRO-. KAJ- OCH HUSBYGGNADER

inver~~

pl bW.Ckf ånn ooh niarav ttsl;)er bäckkant.r11, som
et'ter1'ts~88 av sllint•llttnint;ar 1 •on.. h."\IJJml eäraldlt ..-id

extr.a

~•rlekaförblllan:len

villa 1kador l

by~der.

BMoksn medttSr ookd. ohyii•Mka ttSrblll•nden, vsrt"t'
blloken btsr kulvertt>rsis· Kul•er\eringen 'btlr oebl
.t'tsre beby&&elaan plblSrjaa, dl sobaktarbetet Md lt.•
M.Jande ytterligare b*'keobakt, ekakningar oob bort.'tai!t.and.e av vktrött.era ytbindande tblga kan akada
bebyggel.een. Stabilitetsberlkningar a'Xlan ertorderli~a
leregenakaper erhAl.llts kunna ge nu rldande 1Vker•
hetegrad i stabilitet mot bli.oken •

•k•

•
•

Grmadvat.t.en.
1 •ohakter f1:Sr aYl.oppa- och vattenledningar

bar obaerYerate, att grundYat~~"tan li&ber nlgra
meter under 11ark 1 varnsr grundvattnet ej behtSver
f'~rllYA.re

rcnaktarbeter:1& i'<Sr

bYbtn.edsgrundel~na •

•
O~tebort

don 2 sept. 1960
Hu&O• I. Andreasson
In:i:.•· byrA
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«!IVIUl\iGli!UÖR
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Utlåtande
!tabilitet och

a~ttningar 1~ kv. Slllg;..!,A

Sca pl'bya.4.(Jlad av dr tiJ1gare

och lcY.

!!!!!l'trll 1

tweraik.tli~a

JHO.ndal!.

urtauxlere&nlag

med ajunkpro• pl Nre- carlde, Jl':lmte utlåtande ud rekmmeM•rade Ulllba
aa~ar, ha

•
•

'ri. enl. tsverer:mkClllUlse ho8 B;runtKL-cheten i KlQ.ndal

ut!tsrt be•\'11lning aT skl.rhUlfastbeten i en karakterietiak ttekt.ica i b7&&nada•
aarldet. tv! borrbAl ha ta~its med kolvbort" till 10 meters djUp och deasa
redoviaaa pl plalll"'lt.n. och 1 t.abtlller.
Slllnt.etabillt.ete.n har

b~ttlllt•

1Wd ledld.n& av K].idyteberwad•e.•r

f~

•Adam llg• aca Yi.Na :1. bit• 11ekt10ll8ritn. För daa OQ'DU....8~ älJ,dJ'tala
llhna• berQ:ain&sdetaljer enlil't enkel •'°4 t•r det I.il att. b~lraa har

o,s '

och dlrigencm breddata ibaot ~&rbaen. S- UYerbela•tnin.1 bar Unkta aa t.ena•••rin& med meclelhUJcl oaa 70 aa •t.varande
t«Srdj\lpau

l,O

11

1,2 tozt/a2 •ellan hu.t'aaad och t.Ga\&J"llm li

blek••

l.rfordtlrllg gea....U.\Wg

ekarhAll.tHtbet bar dl tnarMkMte t.ill 1 123 t.OA/m2 far· at.t.

1,,5- faldir;
•lkel'IMlt. D9nna sy.., Rreli~.-• t8r den akt.alla aarka ••• Mdan •
:ndukti• P•i••• orL•Di•k· inblandn:l.n' 1 leran &.jorts pl erb'1lu lamprovmn&s•
v&irden. Tillf'reds•t.lllande elkerhet mt utglidnini 81'ftH dkfUr fllrelig(,a.
&•

Orund.11lggntnptrllll.an bar bedfirata ytterlipre etter lerprcmd.nga.

Mad

ber'Wming ml. Babe l 960 med reducerade ~- 'f'lrden f':rAn provbol"J'ldnien kan er-

bAllas t.Ulltet aed.'elgundtryck ':in• 0.26 k1!/ aa.2 'bortaett !rlD"lito•ta• ma:rkem
tryck. PI grund av lerarm or.aniska f örorenini,;;&r föreliii•r dock ane"flrt
atör:re el!ttningerisk än i rent mineral.is~ lera. Vi f'imiiir dä.r!6i' dw 'U~t.o•~
rure1la~na grundl~tgni~späkännini•r vara l~gcu törsiktiit valda. Detta är
speciellt Ubnpli(;t ca un ?jnskar !1:Sreby~a at.t eobaktbottenbeoiktninaen orsakar
<Slmlng av aulbredder.
BetrUf'and• bäckemi kul vertering tHl8e vi deDDa Uml.igen &i van i det
stadim dl !:Skade
blilaken.

v~ttemUtntder

Vi ha i annat

tillftsras och ny 1-;.enanfartsvä" u.Uäues nttra

saM!lantum~

pl bet'intl. OyQn&der och mark då.
lätien

b~kfåra.

f'unnit riek !Hreliai;~a ftsr skadeverkid.n..,,ar
schaktnint!,Sin~epp

mA.ste

~tiras

i drbe•

Det synes vara H5rutseende att stlka f.l till l!ltånd kul verterillf,,

redan t'tJre b;>'ii;iti&ndet Atmir.1.litone pl sAd~ne sträckor aaa c:xnedelbart ~lin•• w.i

de

~ktuella

t001terna.

