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1 Uppdrag 

På uppdrag av Mölndals stad har Sweco Civil AB utfört en geoteknisk utredning som 

underlag för att detaljplanelägga för en ny förskola i två plan på en del av fastigheten 

Balltorp 1:124. Undersökningsområdet kan ses i figur 1. Total yta för 

undersökningsområdet är ca 7000 m2.  

Syftet med utredningen är att översiktligt utreda de geotekniska förutsättningarna för 

genomförbarhet av detaljplan. 

 

Figur 1  Undersökningsområdet inom Balltorp 1:124 

 

2 Geotekniska undersökningar 

En geoteknisk undersökning för området utfördes 2015-04-02 av Sweco Civil AB och 

resultaten presenteras i Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – Geoteknik för 

detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124, daterad 2015-04-24. 

Ovanstående undersökning och platsbesök 2015-04-01 ligger till grund för utredningen i 

detta PM. 
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3 Geoteknisk översikt 

3.1 Topografi och områdesbeskrivning 

Området är beläget i Östra Balltorp strax söder om Förbovallen och består idag av en 

inhägnad gräsbevuxen 7-mannafotbollsplan i områdets västra del, en grusbelagd 

parkeringsyta i anslutning till fotbollsplanens östra kortsida, ett trädbevuxet område öster 

om parkeringsytan samt ett gräsområde längst österut.  

Inga större slänter finns i området och marken är i det närmaste plan. Fotbollsplanen och 

parkeringsytan är anlagda på uppfylld mark med nivå ca +44. Omgivande mark ligger ca 

0,5 m lägre. Berg i dagen förekommer ej inom området. 

Öster om fotbollsplanen rinner en bäck diagonalt genom området i sydostlig riktning. Där 

bäcken rinner under parkeringsytan är den kulverterad. 

Figur 2 visar en översikt över området där fotograferingspunkter är markerade med 

hänvisningar. 

 

Figur 2 Aktuellt område med fotograferingspunkter 

Figur 3 

Figur 4 

Figur 5 
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Figur 3 Foto taget från parkeringsytan i sydvästlig riktning. 

 

Figur 4 Foto taget från det trädbevuxna området i västlig riktning. 



  

 
 

 

 

6(12) 
 

PM GEOTEKNIK 

2 01 5- 04 -24 ,  Re v ide r i ng  A 20 16 -0 2 -2 2   

 

PM GEOTEKNIK 

 

 

p:\2321\2305713_balltorp_1_124_förskola_dp\000\16_text\pm\pm_rev a_dp_balltorp_1_124 2305713.docx  

 

Figur 5 Foto över det gräsbevuxna området, taget från vändplatsen 

(Ålegårdsgatan) i sydlig riktning. 

3.2 Geotekniska förhållanden 

3.2.1 Jordlagerföljd 

Större delen av områden består överst av uppfyllda massor. Tre undersökningspunkter är 

placerade vid detta uppfyllda område (1501, 1502 och 1503). Här utgörs jorden av 

följande jordlagerföljd, från markytan och nedåt: 

 Mulljord/(sand) 

 Fyllnadsmassor 

 Torv 

 Lera 

 Friktionsjord 

Mulljorden har en mäktighet på ca 0,2 m och är inte närmre undersökt. 

Fyllnadsmassornas innehåll varierar mellan jordproverna men innehåller grus, sand, 

sten, lera och tegel, och även asfaltsmassor har påtäffats. Huvudbeståndsdelen är för 

prov 1501 lera och för 1503 sand. Jordlagrets mäktighet är ca 1-1,5 m. 

Torvlagret är ca 0,5 m mäktigt och har en uppmätt vattenkvot som varierar mellan 142 - 

222 %. Torven är högförmultnad. 
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Lerlagrets mäktighet varierar mellan 7 m och 12 m i sonderingspunkterna. Leran är 

gyttjig och innehåller växtdelar och har en vattenkvot på ca 115 % och en konflytgräns på 

105 %. Skjuvhållfastheten är utvärderad till 7 kPa ned till 7 m djup för att därunder öka 

med 1,9 kPa/m (se kap 3.2.3). Densiteten i den gyttjiga leran är enligt conrad-analys 

utvärderad till ca 1,4 t/m3 . 

Friktionsjorden överlagrar berget och är inte närmre undersökt. 

Punkt 1504 är tagen utanför det uppfyllda området och visar på samma jordlagerföljd till 

skillnad från fyllnadsmassorna; torv – lera - friktionsjord. 

Punkt 1505 är tagen i områdets östra del på det gräsbevuxna området, se figur 5. Här 

utgörs jorden av följande jordlagerföljd, från markytan och nedåt: 

 Mulljord 

 Fyllnadsmassor 

 Lera 

 Friktionsjord 

Mulljorden har en mäktighet på ca 0,2 m och är inte närmre undersökt. 

Fyllnadsmassorna utgörs av mullhaltig något grusig sandig lera. Jordlagret innehåller 

sandskikt och är ca 1 m mäktigt. 

Leran är något sandig och innehåller sandkörtlar och skalrester. Översta metern av leran 

är av torrskorpekaraketär. Lerlagret har en mäktighet på ca 8 m och på ca 7 m djup finns 

ett ca 1 m tjockt skikt av friktionsjord. Leran har en vattenkvot på ca 30 % och en 

konflytgräns på ca 60 %. Skjuvhållfastheten är utvärderad till 20 kPa. Densiteten i den 

sandiga leran är enligt conrad-analys utvärderad till ca 1,7 t/m3 . 

  Friktionsjorden överlagrar berget och är inte närmre undersökt 

3.2.2 Grundvatten och portryck 

Fri vattenyta registrerades i borrhål 1501, 1503 och 1505 i samband med 

skruvprovtagningen och denna ligger på ca 1 m djup. Det betyder att grundvattenytan 

sannolikt ligger i fyllnadsmassorna. Inga grundvattenrör eller portrycksmätningar är 

utförda varför man inte kan säga något om portrycksfördelningen med djupet. I 

utredningen antas att hydrostatiskt porvattentryck råder. Vattennivåer varierar med 

årstider och kan därför vara både högre och lägre än den registrerade. 

3.2.3 Odränerad skjuvhållfasthet 

Skjuvhållfastheten är utvärderad från CPT-undersökningar. Tabell 1 visar valda värden 

för skjuvhållfastheten. Två separata skjuvhållfasthetsprofiler är valda; en för den gyttjiga 

leran som återfinns under större delen av området och en för den sandiga leran i den 

östra delen av området. Bilaga 1 visar en sammanställning över den odränerade 

skjuvhållfastheten i området. 
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Tabell 1 Odränerad skjuvhållfasthet 

Gyttjig lera Sandig lera 

Djup 

[m] 

Odränerad skjuvhållfasthet 

cu [kPa] 

Djup 

[m] 

Odränerad skjuvhållfasthet 

cu [kPa] 

0 – 6,5 7 0 - 20 

6,5 - 7+1,9z1 

1 z från 6,5 m djup (Nivå +37,5) 

3.2.4 Dränerad skjuvhållfasthet 

För uppdraget gäller att den dränerade skjuvhållfastheten fås genom: 

𝜏 = 𝑐´ + 𝜎´tan(𝜑´), där c´=0,1*cu och 𝜙´=30° 

4 Stabilitet 

4.1 Allmänt 

Förutom slänten mot bäcken som rinner genom området finns inga större nivåskillnader 

eller slänter och några indikationer på större uppfyllnader och/eller schakter i samband 

med byggnationen finns inte, varför enbart stabiliteten mot bäcken är kontrollerad. Figur 6 

visar var beräkningssektionen (sektion A) är tagen. 

 

Figur 6 Stabilitetssektion A – Tvärs bäcken 
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Stabilitetsberäkningarna är utförda enligt partialkoefficientmetoden och följer riktlinjerna 

enligt tillämpningsdokument IEG 6:2008.  

Beräkningar är utförda i programmet Slope/W (GeoStudio 2012) och gjorda för 

odränerad- och kombinerad analys och med dimensionerande värden med 

partialkoefficienter enligt tabell 2. 

Tabell 2 Partialkoefficienter 

Typ Partialkoefficient 

Tunghet, 𝛾 1,0 

Odränerad skjuvhållfasthet, cu 1,5 

Friktionsvinkel, 𝜙´ 1,3 

Kohesionsintercept, c´ 1,3 

I beräkningarna har försiktigt valda materialvärden från tabell i TK Geo 13 använts (där 

underlag saknas). Tabell 3 visar vilka karakteristiska värden som har använts. 

Tabell 3 Karakteristiska materialvärden 

Material Tunghet 

γ [kN/m3] 

Effektiv 

tunghet 

γ’ [kN/m3] 

Friktionsvinkel 

ϕ’ [°] 

Kohesion 

cu [kPa] 

Fyllnadsmassor 18 10 35 - 

Torv 11 1 - 5 

Lera* (gyLe) 14 4 - Se kap 

3.2.3 

*För kombinerad analys används dränerade parametrar för kohesionsjord: ϕ’=30° och c’=0,1*cu 

I sektionen är förskolebyggnaden modellerad med en utbredd last om 15 kPa. Då 

byggnaden förutsätts pålas är denna last mycket på säker sida. Vidare är vattennivån i 

bäcken satt till en relativt låg nivå (+42,5) samt vilket inverkar ogynnsamt på stabiliteten. 

Med säkerhetsklass 2, vilket antas gälla för förskolebyggnaden, är lägsta godtagbara 

totalsäkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott 1,0 enligt IEG 6:2008. 

4.2 Resultat 

För att erhålla tillräcklig säkerhet mot stabilitetsbrott (F=1,0) får inte byggnaden uppföras 

närmre än 10 m från bäcken. Figur 7 visar beräkningen för odränerad analys. I bilaga 2 

visas stabilitetsberäkningarna i sin helhet. 
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Figur 7  Sektion A - Odränerad analys 

Då byggnadslasten med rekommenderad grundläggning kommer att bli betydligt lägre än 

ansatt i beräkning är beräknad säkerhet mot stabilitetsbrott på säker sida. 

5 Sättningar 

Inga undersökningar av sättningsegenskaper är utförda inom ramen för uppdraget. Vad 

som dock bör påpekas är att såväl torv som lera ofta medför betydande sättningar vid 

ökad belastning. Utförda CPT-analyser tyder på att leran är normalkonsoliderad. Om 

leran är normalkonsoliderad kommer ytterligare last att ge upphov till en ökad 

sättningstakt med hänsyn till såväl konsoliderings- som krypsättningar. Detta avser 

tillkommande last från såväl byggnader som uppfyllnader. 

För att kunna uttala sig om storleken på dessa sättningar rekommenderas en geoteknisk 

undersökning i samband med detaljprojekteringen som omfattar upptagning av ostörda 

lerprover samt laboratorietester för att bestämma sättningsegenskaper.  

Då både torvskiktets och lerlagrets mäktighet tycks vara relativt konstant, bör dock inte 

differenssättningar utgöra något större problem. 

6 Grundläggning 

Grundläggningen av förskolebyggnaden föreslås utföras med stoppslagna betongpålar. 

Metoden lämpar sig väl då jorddjupen är måttliga (ca 10 m) och för en 

normalkonsoliderad lera då sättningarna kraftigt begränsas i och med att lasten från 

byggnaden förs ned till fastare jordlager/berg med hjälp av pålarna. Övergångar mellan 

pålade konstruktioner och omgivande mark, vid exempelvis entréer eller inom trafikerade 

ytor ,föreslås utföras med länkplattor eller likvärdigt för att undvika sättningsdifferenser. 

Ledningar som skall anslutas till byggnader måste utformas så att de klarar vissa rörelser.  
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Inom de områden där fyllnadsmassor saknas och marken överst utgörs av torv 

rekommenderas antingen att torvmassorna schaktas bort eller att man fyller upp med 

jordmassor ovanpå torven (på motsvarande sätt som är gjort i större delen av området). 

Om det senare alternativet blir aktuellt bör man beakta att torv är mycket kompressibelt 

och därmed avvakta tills sättningarna har avklingat innan grundläggning och/eller 

färdigställande av marken görs. 

Grundläggs byggnaden med platta på mark finns risk för betydande sättningar då 

markbelastningen kommer att öka. Om denna typ av grundläggning alternativt 

kompensationsgrundläggning övervägs är det nödvändigt att utföra en sättningsutredning 

för att klarlägga möjlighet till utförande.  

Vid schaktarbeten ska schaktslänter och eventuella sponter anpassas efter jordlagers 

uppbyggnad och hållfasthet samt med beaktande av förekommande belastningar och 

trafik intill schakt. 

Vid detaljprojektering ska kompletterande geotekniska undersökningar utföras för exakt 

utformning av grundläggning och eventuella stödkonstruktioner. 
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7 Sammanfattning och rekommendation 

Ur stabilitetssynpunkt får inte byggnader eller uppfyllnader/marknivåförändringar utföras 

inom 10 m av bäckfåran såvida denna inte fylls igen eller leds om. Förslagsvis används 

inte denna del som kvartersmark.  

Byggnaden föreslås grundläggas med stoppslagna betongpålar. Särskild hänsyn ska tas 

till övergångar mellan pålade konstruktioner och omgivande mark för att undvika 

sättningsdifferenser. Ledningar som skall anslutas till byggnader måste utformas så att de 

klarar vissa rörelser.  

Som alternativa grundläggningsmetoder kan platta på mark eller 

kompensationsgrundläggning eventuellt vara aktuella (efter urgrävning av organiskt 

material). Dock måste då en sättningsutredning först utföras för att kunna bedöma 

möjligheten med hänsyn till storleken på sättningarna och eventuell förekomst av 

krypsättningar.   

Inom större delen av utredningsområdet utgörs marken överst av ett ca 1 m mäktigt lager 

med fyllnadsmaterial vilket kan utnyttjas som allmänna ytor. Utanför de uppfyllda ytorna 

bör det organiska materialet (torv) schaktas bort alternativt förbelastas med fyllning på 

motsvarande sätt som det övriga området.  

Man bör särskilt beakta att risk för betydande sättningar finns i och med en ökad 

belastning på marken. Det rekommenderas en utförligare sättningsutredning i samband 

med detaljprojekteringen för att utreda sättningarnas storlek och tidsförlopp. 

I samband med detaljprojekteringen/bygglov är det nödvändigt med kompletterande 

geotekniska undersökningar för detaljerad projektering av grundläggning och behov av 

temporära stödkonstruktioner 

 

 

Göteborg 2015-04-24, rev A 2016-02-22 

Sweco Civil AB 

                                            

Henrik Cullin   Carina Hultén 
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Model: Undrained (Phi=0) 
Unit Weight: 14 kN/m³
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Name: Lera 2 (od) 
Model: S=f(depth) 
Unit Weight: 14 kN/m³
C-Top of Layer: 5 kPa
C-Rate of Change: 1.27 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1 
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Name: Lera (k) 
Model: Combined, S=f(depth) 
Unit Weight: 14 kN/m³
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C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
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Unit Weight: 14 kN/m³
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C-Rate of Change: 0.15 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 5 kPa
Cu-Rate of Change: 1.27 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0 
Piezometric Line: 1 

Name: Fyllnadsmassor 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 28.3 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN
Piezometric Line: 1 

Name: Torv (k) 
Model: Combined, S=f(depth) 
Unit Weight: 11 kN/m³
Phi': 22.3 °
C-Top of Layer: 0.38 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 3.33 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0 
Piezometric Line: 1 

Förskola Balltorp 1:124
Detaljplan
Sektion A
Kombinerad analys
Sektion i Nord-Sydlig riktning
Lågt vatten i bäcken
Uppdrag:   2305713
Beställare:   Mölndals stad
Skala (A3):   1:200

Fotbollsplan

Analysmetod:   Morgenstern-Price 
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Line
Filnamn:   A_BRIK_2016.gsz
Senast sparad:   2016-02-22;  08:11:22

Fotbollsplan

Byggnad: 15 kPa
10 m

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

E
le

va
tio

n

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

E
le

va
tio

n

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Factor of Safety

≤ 0.90 - 1.00
1.00 - 1.10
1.10 - 1.20
1.20 - 1.30
1.30 - 1.40
1.40 - 1.50
1.50 - 1.60
1.60 - 1.70
1.70 - 1.80
≥ 1.80
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