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1

Allmänt
På uppdrag av Mölndals stad har Sweco (med Golder Associates som underkonsult)
utfört en geoteknisk utredning i samband med framtagande av detaljplan för Mölndals C,
söder om Brogatan. Utredningen omfattar ett område söder om Brogatan samt del av
Göteborgsvägen och Gamla Kungsbackavägen, se Figur 1. Området planeras för handel,
kontor och bostäder samt gator och vägar.

Figur 1 Översiktskarta detaljplaneområde Mölndal C, söder om Brogatan.

Syftet med den geotekniska utredningen har varit att bestämma de geotekniska
förhållandena och förutsättningarna för grundläggning av nya byggnader och
anläggningar inom området, samt klarlägga stabilitetsförhållandena för
detaljplaneområdet.
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2

Tidigare utförda undersökningar och utredningar
Ett stort antal geotekniska undersökningar och utredningar har genom åren utförts inom
och nära Mölndals centrum, enligt nedan. Dessa har legat till grund för denna utredning.


“Kvarteret Väskan, Mölndal, Geoteknisk utredning för detaljplan, PM Geoteknik.”
Sweco Infrastructure AB, 2012-03-30, rev A 2012-10-05, uppdragsnr 2305 475



”Mölndals centrum, Geoteknisk utredning för detaljplan.”
Sweco Infrastructure AB, 2011-01-25, uppdragsnr 2305 330,
borrhåls-ID S07-###, S08-###



”Program-/systemhandling för Centrumhuset.”
Sweco Infrastructure AB, 2008, uppdragsnr. 2305 249



”Knutpunkt Mölndal, Göteborgsvägen. Broplatsen. Geoteknisk undersökning.”
SWECO VBB VIAK AB, 2002-02-14, uppdragsnr. 1300 335, borrhåls-ID S02-###



”Knutpunkt Mölndal. Terminalbyggnad. Geoteknisk undersökning.”
SWECO VBB VIAK AB, 2001-05-18, uppdragsnr. 1342 282, borrhåls-ID S01-1##



”Knutpunkt Mölndal. Bro. Geoteknisk undersökning.”
SWECO VBB VIAK, 2001-03-15, uppdragsnr. 1342 264, borrhåls-ID S01-2##



”Knutpunkt Mölndal, Göteborgsvägen. Omläggning Göteborgsvägen. Geoteknisk
undersökning.”
SWECO VBB VIAK AB, 2000-12-20, uppdragsnr. 1300 335, borrhåls-ID S00-###.



”PM angående grundförhållandena på tomten för Scandic Hotell vid Mölndals Bro.”
VBB Anläggning, 1998-01-27, uppdragsnr. 23000111, borrhåls-ID S98-#.



”VIAK kontorshus, Mölndals Bro. Sammanställning av tidigare utförda undersökningar
inom planerat byggnadsområde.”
VIAK AB, 1989-09-06 ,uppdragsnr. 5416.46.6729, borrhåls-ID V89-#.



”Projekteringsutlåtande över grundundersökning för planerad nybyggnad inom tomt nr
17 i Kv. Havskatten i Mölndal.”
SKANSKA, 1989-05-08, uppdragsnr. 3144-930.74, borrhåls-ID SK89-#.



”Kv. Hajen, Mölndals kommun. Geoteknisk utredning för planerat servicehus i
Mölndals centrum.”
HSB:s Riksförbund, 1976-09-15, uppdragsnr. 5428, borrhåls-ID H76-#.



”Geoteknisk undersökning för planerade byggnader, husen A-C och kontorshus, inom
Kv Gråsejen, Mölndals kommun.”
HSB:s Riksförbund, 1975-11-25, uppdragsnr. 5428, 5429, borrhåls-ID H75-#..



”Mölndals Stad. Arbetsplan för Kvarnbygatsviadukten jämte tillfarter. Geoteknisk
utredning.”
KM, 1972-06-15, Mölndals arkivnr. 3201, borrhåls-ID KM72-##.
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”Arbetsplan för Göteborgsvägen i Mölndal. Delen Baazgatan – Fredriksgatan.
Kulvertering av Mölndalsån. Geoteknisk utredning.”
KM, 1966-09-15, Mölndals arkivnr. 2601, borrhåls-ID KM66-###.



”Nybyggnad å tomt nr 5 Kv. Kungsfisken Mölndal för Göteborgs Bank.
Grundundersökning.”
Västsvenska Byggkonsult AB, 1961-12-18, uppdragsnr. 6051,
borrhåls-ID VB61-##.



”Yttrande över grundförhållanden för planerad ombyggnad av Göteborgsvägen
sträckan 0/000-1/200 samt 2/100-3/400 inom Mölndals Stad.”
VIAK, 1957-07-05, uppdragsnr. 6557, borrhåls-ID V57-##.



”Tomt nr 8 i kvarteret Iden. Grundundersökning.”
1950-05-15, Mölndals arkivnr. 500525, borrhåls-ID M50-####.



”Grundundersökning för Hantverkshus i Mölndal. Kungsfisken 5.”
Arkitekt Gunnar Hoving, 1932-04-01, uppdragsnr. 134/30, borrhåls-ID G32-#.

De tidigare utförda geotekniska undersökningarna redovisas i plan på ritning
2305569-G21 till 2305569-G25.

3

Befintliga anläggningar
Huvuddelen av befintliga anläggningar som ligger i området för Mölndal centrum är
grundlagda på pålar. Nedan sammanfattas grundläggningsförfarandet hos befintliga
anläggningar inom planområdet samt några av de större objekten i närområdet:


Tillfarter till Mölndals Bro är grundlagda genom bankpålning med stödpålar av betong
närmast brons landfästen samt uppbyggnad av vägbank med lättfyllnadsmassor. Bron
är grundlagd på stödpålar av betong.



Jordvallen som ligger innanför spårvägens vändslinga har utförts med
lättklinkerfyllning. Vallen anlades i samband med att vändslingan byggdes om 2011. I
samband med ombyggnaden schaktades den ursprungliga jordvallen (även den utförd
med lättklinkerfyllning) bort ner till nivå för omgivande markyta. Därmed finns det
sannolikt kvar lättklinker under dagens markyta inom läget för den ursprungliga vallen.



Affärscentrum vid Mölndals Bro (Kv Koljan och Kv Kungsfisken), Terminalbyggnad
och Scandic Hotell är grundlagda på stödpålar.



Kulverten av Mölndalsån, som delvis är belägen under den västra körbanan på väg
E6/E20, är grundlagd på pålar till fast botten.



Avfartsrampen från E6/E20 som ansluter till Gamla Kungsbackavägen via en cirkulationsplats precis söder om spårvägens vändslinga är grundlagd med lättklinkerfyllning.
Där vägkroppen passerar över den pålade kulverten för Mölndalsån har övergången
utformats med påldäck och länkplattor.



Inom hållplatsområdet norr om Mölndals Bro samt Göteborgsvägen har
kompensationsgrundläggning för uppfyllnader utförts med lättklinkerfyllning. Inom
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spårområden och trafikerade områden är lättklinkern cementstabiliserad i ytan enligt
den s.k. LLP-metoden (lätt lastspridande platta). Vid passagen över den pålade
kulverten för Mölndalsån har övergången utformats med påldäck och länkplattor.
Påldäcket är grundlagt på stödpålar av betong.


Bullerskärmen, av betongmur och glaspartier, ut mot E6/E20 är grundlagd på stödpålar av betong.



De två bullervallarna vid stora cirkulationen vid Broplatsen, mellan Göteborgsvägen
och avfartsrampen från E6/E20 samt Gamla Kungsbackavägen och E6/E20, utgörs av
svängda stödmurar av betong. Stödmurarna är grundlagda på kohesionspålar av
betong.

4

Geotekniska förutsättningar

4.1

Topografi och områdesbeskrivning
Det aktuella planområdet i Mölndals centrum innefattar området mellan Brogatan och
Barnhemsgatan, den södra tillfartsrampen till Mölndals Bro samt Göteborgsvägen och
Gamla Kungsbackavägen, mellan Baazgatan och Tempelgatan.
Detaljplaneområdet utgörs idag av i huvudsak befintlig bebyggelse i form av handel- och
kontorshus, gator och spårområde.
Markytan är relativt plan inom området och sluttar från nivån ca +7,5 i väster ner till
ca +3,4 i öster.
Mölndalsån är kulverterad på sträckan mellan Baazgatan och Tempelgatan. Kulverten
ligger under E6/E20 fram till Bergmansgatan där den leds in under Göteborgsvägen. Intill
kulvertens inlopp ansluter ca 25 m långa stödmurar till åns ”naturliga” slänter. Söder om
stödmurarna är åfåran ca 18-20 m bred och ca 2,5-3 m djup. Under år 2007 utfördes
muddring i ån enligt bottenprofil och sektion från vattendom år 1955.

4.2

Geotekniska förhållanden
Jordlagerföljden inom utredningsområdet utgörs generellt överst av fyllnadsmaterial med
ca 0,5-3 m mäktighet. De större mäktigheterna påträffas inom den östra delen av
området. I läget för Mölndalsåns gamla åfåra är dock fyllningens mäktighet upp till ca
5 m. Fyllnads¬materialet utgörs främst av friktionsmaterial, men innehåller även gatsten,
byggavfall, grundkonstruktioner och större stenar.
Den naturliga jordlagerföljden, under fyllnadsmassorna, utgörs överst av ca 1-2 m lera
med torrskorpekaraktär. Där under följer ett lager av gyttjig lera med ca 2-6 m mäktighet
ovan ett mäktigt lager lös lera eller siltig lera som successivt blir fastare med djupet.
Lerans mäktighet ökar generellt i sydlig riktning, från ca 15 m i nordväst till drygt 45 m i
sydväst. Leran underlagras av ett mäktigt fast lager friktionsjord innan berget tar vid.
Friktionsjordens mäktighet är ca 10-25 m, med ökande mäktighet från väster till öster.
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4.2.1 Densitet, vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet
3

Lerans skrymdensitet är ca 1,5-1,7 t/m , med ökande tendens mot djupet. Den gyttjiga
3
leran har en något lägre skrymdensitet, ca 1,45 t/m .
I den lösa leran varierar den naturliga vattenkvoten (wN) mellan 70 och 90 %. Lerans
konflytgräns (wL) varierar mellan 50 och 80 %. De höga värdena förekommer främst i den
gyttjiga leran, i enstaka punkter uppgår vattenkvot och konflytgräns till över 100 %.
Sensitiviteten, St, är ca 10-30 ner till ca 5 m djup under markytan och därunder är
värdena generellt över 100. Vid sensitivitet över 50 betecknas leran som högsensitiv (sk
1
kvicklera ).
4.2.2 Odränerad skjuvhållfasthet
Lerans odränerade skjuvhållfasthet har utvärderats utifrån tidigare utförda fält- och
laboratorieundersökningar. De utförda försöken visar att den odränerade
skjuvhållfastheten varierar mellan den västra delen av området och den östra delen. De
högre värdena återfinns i områdets västra delar samt inom läget för rampen från
Broplatsen upp till Mölndals Bro och de lägre värdena har generellt erhållits i områdets
östra och södra delar, kring terminalbyggnad samt spår- och hållplatsområdet.
Skjuvhållfastheten inom respektive område redovisas i Figur 2 samt i Bilaga 1.

Figur 2 Sammanställning och utvärdering av lerans odränerade skjuvhållfasthet inom den västra
respektive den östra delen av området.
Som kvicklera brukar i Sverige betecknas leror med en skjuvhållfasthet ≤0,4 kPa i omrört tillstånd och med en
sensitivitet ≥50. Kvickleror kännetecknas av att de vid omrörning förlorar näst intill all sin hållfasthet.
1
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Lerans odränerade skjuvhållfasthet har inom de respektive områdena valts till:
Tabell 1 Vald odränerad skjuvhållfasthet i den västra delen av området

Nivå

Odränerad skjuvhållfasthet, cu

+4,5 till -1,5

12 kPa

-1,5 –

12+1,9z kPa (z räknad från -1,5)

Tabell 2 Vald odränerad skjuvhållfasthet i den östra delen av området

Nivå

Odränerad skjuvhållfasthet, cu

+3,5 till -4,5

12 kPa

-4,5 –

12+1,9z kPa (z räknad från -4,5)

I kommande projekteringsskeden kan det vara aktuellt att dela upp skjuvhållfastheten på
mindre områden för lokala frågeställningar.

4.3

Geohydrologiska förhållanden
Grundvattenytan bedöms generellt befinna sig relativt nära markytan på ca 0,5-1,0 m
djup. Under perioder med stor nederbörd ligger grundvattenytan i princip i nivå med
befintlig markyta. Området kring Mölndalsån, där den ej är kulverterad, har historiskt sett
översvämmats vid extrema vattennivåer.
Vattenståndet i Mölndalsån är reglerat enligt vattendom från 1955 (Dom A47/1955).
Tillåten lägsta lågvattennivå (LLW) är enligt vattendomen +1,2 (Gårda dämme).
Portrycket i leran är generellt hydrostatiskt ner till ca 5 m djup (med en trycknivå som
motsvarar grundvattenytans läge). Portrycken i leran på större djup samt trycknivån i
underliggande friktionsjord motsvarar en trycknivå som ligger i nivå med markytan eller
strax däröver. Hydrauliska tester på underliggande friktionsjord visar att denna är mycket
permeabel.

5

Sättningsförhållanden
I området östra del, kring Göteborgsvägen och Mölndalsåns gamla åfåra, pågår
sättningar (som idag till största delen utgörs av krypsättningar) i storleksordningen
0,5-1 cm/år. Storleken på den pågående krypsättningen har hämtats från äldre
utredningar men har även bekräftats genom jämförelser mellan nya och tidigare utförda
mätpunkter i området. Variationer kan dock förekomma inom området.
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Sättningsdifferenserna är speciellt påtagliga i anslutning till pålade konstruktioner. Innan
ombyggnaden av knutpunkt Mölndal utfördes (år 2001) noterades omfattande sättningar,
speciellt i anslutning till Mölndalsåns pålade kulvert.
Leran är generellt mer överkonsoliderad inom den västra delen av området än inom den
östra delen.
Utförda CRS-försök inom den västra delen av området visar att leran är överkonsoliderad
med ca 50-80% (OCR=1,5-1,8) för rådande portrycks- och spänningstillstånd i jorden.
Utförda CRS-försök visar vidare att sättningsmodulen ML inom den västra delen av
området är ca 300-500 kPa till nivån -10. Därunder är sättningsmodulen ca 700 kPa.
Inom den centrala delen av området visar utförda CRS-försök att leran är
överkonsoliderad med ca 20-50% (OCR=1,2-1,5) för rådande portrycks- och
spänningstillstånd i jorden. Sättningsmodulen ML inom den östra delen av området är
ca 300-500 kPa ner till nivån -10. Därunder är sättningsmodulen ca 500-600 kPa.
Undersökningar som utförts inom den östra delen av området, kring Göteborgsvägen,
visar utförda CRS-försök att leran är överkonsoliderad med ca 5-20% (OCR=1,05-1,2).
Leran inom denna del av planområdet är således endast normalkonsoliderad eller svagt
överkonsoliderad under rådande portrycks- och belastningssituation och är därmed att
betrakta som mycket sättningskänslig.

6

Stabilitetsförhållanden

6.1

Allmänt
Mölndalsån är kulverterad förbi stora delar utredningsområdet. Från kulvertens in- och
utlopp ansluter ca 25 m långa trågkonstruktioner till åns ”naturliga” slänter.
Stabilitetssituationen bedöms vara tillfredställande inom större delen av
detaljplanområdet, då marken är relativt plan med endast några mindre nivåskillnader och
Mölndalsån är kulverterad genom större delen av detaljplaneområdet.
Planerad ramp upp till Mölndalsbro kommer att grundläggas på pålar eller annan åtgärd
som dimensioneras för att klara uppställda stabilitetskrav.
I södra delen av planområdet, där Mölndalsån inte är kulverterad, har stabiliteten
analyserats i en sektion som representerar det ”värsta fallet” inom det aktuella
undersökningsområdet, se Figur 3. Det kan noteras att i samband med den geotekniska
utredningen för detaljplanen för kvarteret Väskan kontrollerades stabiliteten för området
som innefattar Baazgatan och de pålade stödmurarna vid inloppet till kulverten.
Resultaten från de analyserna visade att området var tillfredställande stabilt.
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Figur 3 Översiktskarta sektion för stabilitetsanalys.

6.2

Erforderlig säkerhetsfaktor
Stabilitetsutredningen har utförts enligt IEG rapport 4:2010 där erforderlig säkerhetsfaktor
gäller för Detaljerad stabilitetsutredning för markområden med markanvändningen
”Nyexploatering/Planläggning”.
Enligt ovanstående gäller vid detta projekt därmed följande rekommendation på
säkerhetsfaktorn utifrån rådande förutsättningar:
Tabell 3 Rekommenderad säkerhet enligt IEG rapport 4:2010 för markanvändning
Nyexploatering/Planläggning. (Rapport 4:2010, Tabell 4.2).

Fc

 1,7–1,5

Fkomb

 1,5–1,4

Det rekommenderade säkerhetskravet utgörs således av ett ”spann” mellan olika nivåer
på erforderlig säkerhetsfaktor. Vilket krav på erforderlig säkerhetsfaktor som råder inom
ett projekt bestäms av ett stort antal faktorer som betecknas som ”gynnsamma” eller
”ogynnsamma”. Exempel på en ogynnsam faktor är t.ex. förekomst av kvicklera, stora
konsekvenser av ett skred, pågående erosion eller ett begränsat antal geotekniska
undersökningar etc.
Med utgångspunkt från de förutsättningar (både yttre och geotekniska) som råder inom
det aktuella området har följande säkerhetskrav valts i detta skede i detta projekt.
Tabell 4 Gällande säkerhetsrekommendation i samband med detta projekt.
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6.3

Fc

 1,5

Fkomb

 1,4

Beräkningsförutsättningar

6.3.1 Utformning och geometri
Som underlag till geometrin vid stabilitetsberäkningen har befintligt kartmaterial för
området (digital primärkarta med 0,5 m ekvidistans) samt markavvägningar använts. För
bottenprofilen i Mölndalsån har normalsektion enligt vattendomen från 1955 använts.
6.3.2 Materialparametrar
Materialegenskaper samt jordlagrens mäktighet har utvärderats från geotekniska
undersökningar. I nedanstående tabell redovisas de materialegenskaper som använts vid
stabilitetsanalyserna.
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Tabell 5 Valda/utvärderade materialegenskaper för stabilitetsberäkningar.

Göteborgsvägen 10 kPa

GC-väg
5 kPa

Friktionsmaterial
Fyllnadsmaterial Friktionsmaterial
Torrskorpelera
Gyttjig Lera

Mölndalsån, LLW +1.2

Friktionsmateri
Fyllnadsm
Torrs

Lera1

Lera2

Bedömda
Jordlager
materialegenskaper
Friktionsmaterial

Fyllning

Torrskorpelera

Gyttjig Lera

Lera 1

Lera 2

Friktionsjord

Tunghet, 
Effektiv tunghet under GW, 
Friktionsvinkel, 
Tunghet, 
Odränerad skjuvhållfasthet, cu
Friktionsvinkel, 
Kohesionsintercept, c
Tunghet, 
Odränerad skjuvhållfasthet, cu
Friktionsvinkel, 
Kohesionsintercept, c
Tunghet, 
Odränerad skjuvhållfasthet, cu
Friktionsvinkel, 
Kohesionsintercept, c
Tunghet, 
Odränerad skjuvhållfasthet, cu
Friktionsvinkel, 
Kohesionsintercept, c
Tunghet, 
Effektiv tunghet under GW, 
Friktionsvinkel, 

3

19 kN/m
3
11 kN/m
35º
3
15 kN/m
12 kPa
30º
0,1cu
3
14,5 kN/m
12 kPa
30º
0,1cu
3
15 kN/m
12 kPa
30º
0,1fu
3
15 kN/m
12+1,9·z kPa*
30º
0,1cu
3
19 kN/m
3
11 kN/m
35º

*Lera 2: skjuvhållfastheten ökar från nivån -4,5
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6.3.3 Marklaster och schaktning
Markbelastningen inom gator har i stabilitetsanalyserna ansatts till 13 kPa på hela
vägbredden och med obegränsad längd, enligt IEG Rapport 4:2010. Inom gång- och
cykelvägar har markbelastningen ansatts till 5 kPa.
6.3.4 Grundvatten, portryck och vattennivå
Grundvattenytans läge har vid stabilitetsanalyserna placerats på djupet ca 0,2-0,4 m
under befintlig markyta. Portrycket i leran har ansatts till hydrostatiskt ner till ca 5 m djup
(med en trycknivå som motsvarar grundvattenytans läge). Portrycken i leran på större
djup har ansatts motsvarande en trycknivå som ligger i nivå med markytan.

6.4

Stabilitetsanalyser
Stabilitetsanalyserna har utförts med kombinerad och odränerad analys med Slope/W
version 7.14 (GeoStudio 2007). Redovisade säkerhetsfaktorer avser Morgernstern-Price
metod för cirkulärcylindriska glidytor. Utförda stabilitetsberäkningar redovisas i sin helhet
Bilaga 2.

6.4.1 Sektion A – Befintliga förhållanden
Stabilitetsanalys för befintliga förhållanden visar på en säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott
som är ca Fkomb=1,56 (Figur 4) respektive ca Fc=1,69 (se Bilaga 2). Glidytorna med lägst
säkerhetsfaktor mot brott har en utbredning av drygt 35 m från strandkant.
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Figur 4 Stabilitetsberäkning för befintliga förhållanden. Sektion A, kombinerad analys.
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Stabilitetsanalysen visar att säkerhetskraven enligt IEG Rapport 4:2010 uppfylls för
befintliga förhållanden.
6.4.2 Sektion A – detaljplan
I analyserna av stabilitetsförhållandena för detaljplanen har gc-vägen flyttats något
närmare ån för att möjliggöra breddning av den befintliga cirkulationsplatsen, vilket
kommer att innebära en viss belastningsökning jämfört med befintliga förhållanden.
Ansatta laster framgår av nedanstående Figur 5.
Stabilitetsanalyserna visar att säkerhetsfaktorn mot brott är som lägst ca Fkomb=1,55
respektive ca Fc=1,65 för en glidyta som når upp till gc-vägen (se Figur 5 och Bilaga 2).

Figur 5 Stabilitetsberäkning för detaljplan. Sektion A, kombinerad analys.

Utförda stabilitetsberäkningar visar att det är möjligt att bredda cirkulationsplatsen enligt
de planer som finns för området, säkerhetsfaktorerna mot brott överstiger de
rekommendationer som ges i IEG:s rapport 4:2010. Detaljplaneområdet anses därmed
tillfredställande stabilt.

7

Radon
I Göteborgsområdet innehåller berggrunden radon i måttliga eller höga halter. Marken
inom det aktuella området utgörs av mäktig lera (ca 15-40 m) och därmed är strålningen
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från radon i berggrunden låg. Med avseende på detta kan utredningsområdet därmed
klassas som lågriskområde.
Om framtida byggnader planeras utföras med flera källarplan så att lertäckningen över
underliggande friktionsjordslager helt bortschaktas eller är mindre än 3 m bör, i
projekteringsskedet, en markradonundersökning utförs för de delarna av området.

8

Sammanfattning och rekommendationer

8.1

Stabilitet
Stabilitetssituationen för detaljplaneområdet uppfyller rekommenderad säkerhetsnivå
enligt IEG rapport 4:2010, både för befintliga förhållanden och för planläggning av
området.

8.2

Grundläggning och sättningar
Marken inom planområdet är mycket sättningsbenägen. All form av ökade
markbelastningar, till exempel genom uppfyllnader eller grundvattensänkning, medför
långtidsbundna sättningar.
I området pågår sättningar idag (till största delen krypsättningar) i storleksordningen
0,5-1 cm/år. Sättningsdifferenser är speciellt påtagliga i anslutning till pålade
konstruktioner. Belastningsökningar (för såväl permanenta och temporära skeden) inom
området ska undvikas med avseende på risken för att oönskade sättningar och
sättningsdifferenser uppstår för planerade eller befintliga byggnader och anläggningar. I
den södra delen av området bör belastningar, utöver de i stabilitetsanalyserna angivna,
även ur stabilitetssynpunkt undvikas.
Nya byggnader och tyngre sättningskänsliga konstruktioner inom planområdet ska
grundläggas på pålar som slås till fast botten. Källarvåningar ska utföras vattentäta för att
undvika grundvattensänkning.
Övergångar mellan pålade konstruktioner och omgivande mark där sättning pågår, vid
exempelvis entréer eller inom trafikerade ytor, rekommenderas att utföras med länkplattor
för att undvika för stora sättningsdifferenser. Ledningar som ska anslutas till byggnader
måste utformas så att de klarar vissa rörelser.
Med djupa källarvåningar och en grundvattenyta nära markytan blir byggnaden utsatt för
lyftkrafter på grund av vattentrycket. Vid detaljprojektering ska detta beaktas (detta gäller
för såväl permanenta och temporära skeden). Åtgärder för att undvika upplyftning kan
utgöras av en gravitationslösning (det vill säga en tyngre konstruktion) eller genom
dragförankrade pålar.
Vid detaljprojektering av pålgrundläggning ska negativ mantelfriktion beaktas (till följd av
pågående sättningar). Storleken på påhängslasterna ska bestämmas i kommande
projekteringsskeden. Lerproppar ska dras, med anledning av massundanträngning, vid
pålning i anslutning till intilliggande ledningar och byggnader. Pålning inom området
försvåras av den mäktiga, fasta friktionsjorden under leran.
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Vid kompensationsgrundläggning med lättfyllnadsmaterial ska risken för upplyftning, med
anledning av höga grundvattennivåer, beaktas.
I samband med detaljprojektering och byggskede ska en byggnadsteknisk beskrivning
upprättas där de geotekniska frågeställningarna noggrant beaktas. Vidare ska ett
kontrollprogram med avseende på omgivningspåverkan upprättas som bland annat
beskriver krav och uppföljning av rörelser i intilliggande fastigheter och anläggningar.

8.3

Ledningar och pumpstationer
I samband med anläggande och nivåsättning av området ska hänsyn tas till befintliga
ledningar inom det aktuella området så att dessa inte kommer till skada till följd av
belastningar och sättningar från markuppfyllnader.
Nya ledningar kan i allmänhet utföras utan speciell grundläggning. För djupa (över 2 m)
schakter erfordras spont (alternativt flacka slänter).
Pumpstationer (som inte medför en ökad last på undergrunden) kan grundläggas direkt i
mark. Anslutning till pumpstationer ska utformas flexibla så att eventuella rörelser i
ledning eller pumpstation kan tillåtas utan att problem uppstår.

8.4

Schakt- och fyllnadsarbeten
Generellt gäller att schakter djupare än ca 2 m bör utföras inom spont. Vid schaktarbeten
med och utan spont samt fyllnadsarbeten ska hänsyn tas till risken för stabilitetsbrott.
Schaktslänter och sponter ska anpassas efter jordlagrens uppbyggnad och hållfasthet,
samt med beaktande av förekommande belastningar och pågående trafik intill schakt.

Göteborg 2013-10-24
Rev A 2014-04-29
Sweco Civil AB
Karolina Sanell

Urban Högsta
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Bilaga 1

Bilaga 1

Mölndals C

Odränerad skjuvhållfasthet [kPa] - Öster
(reducerad m.a.p. wL)
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Bilaga 1

Mölndals C

Odränerad skjuvhållfasthet [kPa] - Väster
(reducerad m.a.p. wL)
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Bilaga 2

Name: Fyllnadsmaterial
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 21 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 19 kN/m³
Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 kPa/m
Cu-Top of Layer: 12 kPa
Cu-Rate of Change: 0 kPa/m
C/Cu Ratio: 0,1

Mölndals Centrum
Detaljplan
Kombinerad analys
Sektion A - Bef förhållanden

Name: Lera1
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 kPa/m
Cu-Top of Layer: 12 kPa
Cu-Rate of Change: 0 kPa/m
C/Cu Ratio: 0,1

1,56

Name: Lera2
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 kPa/m
Cu-Top of Layer: 12 kPa
Cu-Rate of Change: 1,9 kPa/m
C/Cu Ratio: 0,1

1,6

Mölndals Centrum, detaljplan
Mölndals kommun
File Name: SektionA_2012.gsz
Last Saved Date: 2014-05-07
Last Saved Time: 11:20:23
Analysis Method: Morgenstern-Price
Directory: G:\Projekt\2013\1370427 DP Mölndal C\2305569_DP Mölndal C\000\13_Beräkningar\SektionA_2012.gsz

1,6

Name: Friktionsmaterial
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 21 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 19 kN/m³

Skala 1:500
1,7

Name: Gyttjig Lera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 14,5 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 kPa/m
Cu-Top of Layer: 12 kPa
Cu-Rate of Change: 0 kPa/m
C/Cu Ratio: 0,1
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Constant Unit Wt. Above Water Table: 19 kN/m³
Name: Friktionsmaterial
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Unit Weight: 21 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
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Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 19 kN/m³
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Name: Lera1 (od)
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 15 kN/m³
Cohesion': 12 kPa

1,69
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Name: Lera2 (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 12 kPa
C-Rate of Change: 1,9 kPa/m
C-Maximum: 0 kPa

Skala 1:500

Name: Torrskorpelera (od)
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 15 kN/m³
Cohesion': 12 kPa
Name: Gyttjig Lera (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 14,5 kN/m³
C-Top of Layer: 12 kPa
C-Rate of Change: 0 kPa/m
C-Maximum: 0 kPa
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Sektion A
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Name: Friktionsmaterial
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Unit Weight: 21 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B: 0 °
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Skala 1:500
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Name: Gyttjig Lera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 14,5 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 kPa/m
Cu-Top of Layer: 12 kPa
Cu-Rate of Change: 0 kPa/m
C/Cu Ratio: 0,1
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