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

2 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. 

3 Grundläggning befintliga byggnader 
Befintlig byggnad inom kv Växthuset 1 är grundlagt med pålar. Dock ej känt huruvida dessa är spets- 
eller 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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4 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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