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1   Objekt 
På uppdrag av K21 Entreprenad AB för Husvärden AB har ÅF Infrastructure AB utfört 

en geoteknisk utredning för en planerad hotellbyggnad inom fastigheten Kängurun 20 

längs med Göteborgsvägen. Aktuell byggnad ska ersätta det befintliga s.k. 

Clarianthuset, Göteborgsvägen 91.  

 

2   Syfte 
Syftet med utredningen har varit att utreda de geotekniska förutsättningarna för 

upprättande av detaljplan för området.  

3   Koppling till angränsande planområde 
Vid upprättande av geotekniskt planeringsunderlag för grannområdet K21/K20 

genomfördes denna inom ett utökat område som även inbegrep aktuellt 

detaljplaneområde. Därför hänvisas generellt till denna, upprättad av WSP 

Samhällsbyggnad, uppdragsnr: 101424122010-12-08, rev. 2013-10-29. Inom ramen 

för detta dokument belyses förhållanden av betydelse som inte tillräckligt kommer 

fram i tidigare upprättat material eller som tillkommit i mellantiden. 

4   Styrande dokument 
Styrande dokument är: 

SS-EN 1997-1:2005 Dimensionering av geokonstruktioner 

Pålkommissionen, Supplement nr 1 till rapport 100, utgåva 2015-12-15 

IEG rapport 8:2008 Rev 3, tillämpningsdokument EN 1997-1 Kapitel 7 

Pålgrundläggning 
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5   Underlag för projektering 

5.1   Planerad konstruktion 
En byggnad i flera våningsplan är planerad, se figur 5-1. Under del av huset, markerad 

med röd fyrkant i figur 5-1, planeras källare i ett plan. 

 

 

Figur 5-1 Situationsplan, Tengbom. Planområdet är markerat med punktstreckad linje 

och planerade källardelar med röda fyrkanter. 

5.2   Geotekniska undersökningar 

5.2.1   Utförda undersökningar 

Resultat av utförda undersökningar redovisas i separat handling ”Markteknisk 

undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/Geo), daterad 2017-06-28”. 

5.2.2   Tidigare utförda undersökningar 

Tidigare geotekniska undersökningar/utredningar som har beaktats i handlingen 

redovisas nedan: 

- Rapport Geotekniska undersökningar (RGeo). Nya Krokslätt, nybyggnad av 

bostäder och garage Kängurun 21, Mölndals Stad. Daterad 2012-10-05, rev. 

2013-11-21. WSP Samhällsbyggnad, uppdragsnr: 10163213. [1] 

 

- PM Planeringsunderlag. Nya Krokslätt, geoteknisk utredning för detaljplan 

Kängurun 21 m.fl. Mölndals Stad. Daterad 2010-12-08, rev. 2013-10-29, WSP 

Samhällsbyggnad, uppdragsnr: 10142412. [2] 
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- Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/Geo), daterad 2017-06-

28, ÅF Infrasturcture AB. Uppdragsnummer 717821. [3] 

 

- Teknisk PM/Geoteknik Projekteringsunderlag, daterad 2017-06-28, ÅF 

Infrastructure AB. Uppdragsnummer 717821. [4] 

 

6   Befintliga förhållanden 

6.1   Befintliga byggnader och anläggningar 
Inom fastigheten återfinns idag en byggnad, det s.k. Clarianthuset. Aktuell byggnad 

har 2-3 våningar (endast den södra delen av byggnaden har 3 våningar) samt 

källarplan. Byggnaden bedöms vara pålgrundlagd. Direkt väster om fastigheten finns 

en markförlagd oljeavskiljare för intilliggande P-hus. 

6.2   Topografiska förhållanden 
Undersökningsområdet ligger i Mölndalsåns nord-sydliga dalgång. Dalgången kantas i 

väster av ett högre bergsparti med berg i dagen. Mölndalsån återfinns ca 60 m öster 

om fastigheten. Markytan är inom undersökningsområdet flack med nivåer som 

varierar mellan ca +4 och +5. Samtliga nivåer i detta PM är angivna i höjdsystemet 

RH2000. Marknivåerna ökar svagt nordvästlig riktning.    

Markytan är till största del asfaltsbeklädd men grusade partier förekommer. 

Markytan mellan Mölndalsån i öster och bergfoten i väster stiger från ca +2,6 upp till 

+5 på en sträcka av ca 160 m eller en lutning på 1:65. 
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6.3   Geotekniska förhållanden 

6.3.1   Jorddjup, jordlagerföljd och egenskaper  

Enligt SGU:s jordartskarta består de naturliga ytliga jordlagren av lera, Figur 6-1. 

Jorddjupen ska enligt SGU:s karttjänst uppgå till mellan 10 och 20 m inom fastigheten 

och öka till mellan 20 och 30 m direkt öster om fastigheten. 

 

Enligt utförda undersökningar har generellt jordmäktigheter mellan ca 16 och 40 m 

påvisats inom fastigheten. Djup till berg ökar i sydöstlig riktning. 

Jordprofilen inom det undersökta området utgörs generellt överst av ca 0,5 till 1,5 m 

fyllnadsmaterial framförallt bestående av grusig sand. Därunder utgörs jordprofilen av 

lera på friktionsjord.  

Lerprofilens övre del har inte någon tydligt utpräglad torrskopa. Den övre delen (ca 2-

6 meters djup) utgörs av gyttjig lera. Generellt återfinns skalrester och sulfidflammor 

hos leran.  

Vattenkvoten har uppmätts till mellan ca 68 och 106 % och konflytgränsen till mellan 

ca 60 och 110 %. Lerans densitet har uppmätts till mellan ca 1,4 och 1,62 t/m3. 

Lerans sensitivitet varierar mellan 8 och 25 klassas som mellansensitiv.   

Lerans korrigerade skjuvhållfasthet har utvärderats från CPT-sonderingar, ving- och 

konförsök till mellan ca 10 och 50 kPa (ökande mot djupet).  

Utförda CRS-försök visar på att leran nedtill ca 10 m är överkonsoliderad och därunder 

normalkonsoliderad.  

Underlagrat leran återfinns ett lager friktionsjord med en mäktighet mellan 1 och 2 

m ovan berg. Friktionsjorden har inte undersökts ytterligare.  

Utförligare redovisning återfinns i tidigare upprättade PM och Rapporter[1-4]. 

Figur 6-1. Aktuellt område är inringat med svart (Källa: SGU:s karttjänst). 
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6.4   Stabilitetsförhållanden 
Aktuellt område är i stort plant med lutning ca 1:65 från fastmark i väster ned till 

släntkrön vid lågpunkten i dalgången som utgörs av Mölndalsån. Inga 

stabilitetsproblem bedöms därför föreligga inom aktuellt undersökningsområde. För 

ytterligare info se [2].  

Till skillnad från angränsande område i norr, K21, har ingen kvicklera påträffats inom 

aktuellt område. Närmaste kvalificerad undersökningspunkt som avgränsar mot 

området norr om aktuellt planområde är punkt nr 4. I denna överskrider inte 

sensitiviteten 20, se figur 6-2. 

 

Figur 6-2 Borrpunkt 4 

Inom planområdet kommer inte några större tilläggsbelastningar att krävas. För att 

kunna hantera eventuella förändringar av markanvändningen inom området måste 

områdesstabiliteten generellt tillåta en tilläggslast på 10 kPa.  Stabilitetsberäkning för 

området med denna tilläggslast visar en säkerhet på 2,23 vid dränerad analys och 

2,51 vid kombinerad anays. Detta resultat visar på god säkerhet mot skred inom 

planområdet. Beräkningarna redovisas i bilaga 1. 

 

 



Uppdragsnr: 717821  Uppdragsnamn: Kängurun 20, Mölndal 9 (13) 

GNR: 17038    

Datum: 2018-03-27 PM Planeringsunderlag/Geoteknik  

    

 

PM planeringsunderlag_Kängurun 20   

6.5   Hydrogeologiska förhållanden 

Grundvattennivån i fyllningen bedöms kunna variera beroende på årstid och 

nederbörd. Vid undersökningstillfället kunde ingen fri grundvattenyta uppmätas. 

Portrycksmätningar i leran visar på att portrycket ökar i stort motsvarande en 

hydrostatisk tryckprofil från markytan (ca 10 kPa/m).  

7   Geotekniska förstärkningsåtgärder 
Kc-pelare har installerats under planlagda vägar i till planområdet angränsande 

områden av olika anledningar, främst för stabilitet men också för att minska sättningar 

för VA-ledningar och för bärighet i samband med upplag under byggtiden. Områden 

markerade med ljusblått i figur 1 är KC-pelarförstärkta. Dessa installationer har inte 

någon direkt positiv inverkan på området mellan blivande hotellbyggnad (markerad 

med röd rektangel i figur 7-1) och Mölndalsån (nederst i figuren) även om de 

förbättrar säkerheten mot globala glidytor som skulle kunna påverka området. 

 

Figur 7-1 Plan över området. Mölndalsån löper längs bildens nederkant och ligger ca 60 m från 

blivande hotellbyggnad markerad med röd rektangel. Ljusblå polygon visar utbredning av kc-

pelarförstärkt mark. Markytans belägenhet är i stort densamma idag som när undersökningarna 

utfördes 2010-2013 förutom området vid röd cirkel där marken sänkts till ca +5 - +6, stigande 

mot väster (uppåt i bild). Marknivåerna redovisade på bilden är i det äldre höjdsystemet med 

siffror ca 10 m större än det nuvarande höjdsystemet, d v s +15 i gamla systemet är +5 i 

dagens. Området vid röda cirkel har således sänkts mellan 1-2 m. Borrhålen 6 och 12W3, som 

redovisas i figur 4 och 5 ligger nederst mitt i bilden. Borttagen spont är markerad med orange. 
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8   Förhållanden i Mölndalsån 
 

Mölndalsån har mycket liten lutning förbi aktuellt område och har till följd av detta 

relativt låg vattenhastighet. Strandkanten utgörs av fyllnadsmaterial sannolikt upplagt 

i samband med byggnation av parkeringsytan direkt i anslutning till åslänten, se figur 

8-1. 

 

 

Figur 8-1 Bild på Mölndalsåns västra strandkant taget mot norr i höjd med 

Clarianthuset 

Synligt fyllnadsmaterial i åslänten utgörs av ett grovkornigt krossmaterial med 

storleksfördelning ca 20-100 mm, se figur 8-2. Inga tecken på erosion eller 

markrörelser i anslutning till aktuellt parti av åbrinken mot Mölndalsån kunde 

konstateras. 
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Figur 8-2 Bild på material i Mölndalsåns västra åslänt i höjd med Clarianthuset 

Den samlade bedömning av risken för erosion i denna del av Mölndalsån är att den är 

mycket låg. Risken för erosion av en storlek som skulle kunna orsaka stabilitetsbrott i 

åslänten är med dagens förhållanden försumbar. 

Risken för bakåtgripande skred som skulle kunna nå aktuellt område är också 

försumbar med tanke på att jordprofilen vid Mölndalsån inte uppvisar någon sensitiv 

lera ( se figur 8-3 och 8-4) och att nivåskillnaden mellan toppen av åslänten och 

åbotten är mycket liten i relation till de ca 60 m i avstånd till den nya hotellbyggnaden. 
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Figur 8-3 Redovisning av borrhål nr 6 nära Mölndalsån 

 

Figur 8-4 Redovisning av borrhål nr 12W3 nära Mölndalsån 



Uppdragsnr: 717821  Uppdragsnamn: Kängurun 20, Mölndal 13 (13) 

GNR: 17038    

Datum: 2018-03-27 PM Planeringsunderlag/Geoteknik  

    

 

PM planeringsunderlag_Kängurun 20   

9   Restriktioner för markbelastning 
Den globala stabiliteten inom planområdet är god tack vare liten lutning inom 

lerbassängen från bergsområdet i väster ner till Mölndalsån i öster. Det finns dessutom 

ingen risk för bakåtgripande skred från Mölndalsån som skulle kunna påverka 

planområdet eftersom det inte finns kvicklera i jordlagren vid Mölndalsån i aktuellt läge 

samt att avståndet från Mölndalsån till aktuellt planområde är relativt stort. 

Detta gör att man kan tillåta en ytterligare markbelastning inom området på 10 kPa 
och fortfarande ha tillfredställande stabilitet. Större markbelastning kan medges om en 

”Detaljerad utredning” enligt IEG Rapport 4:2010 alternativt Skredkommissionens 
Rapport 3:95 visar att så är möjligt.  



2,23

38 48 58 68 78 88 98 108 118 128 138 148 158 168 178 188 198 208 218
-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

K20 odr

2018-03-28

1:500, A3

Method: Morgenstern-Price

PWP Conditions Source: Piezometric Line

(kN/m³) (kPa) (°) (kPa) ((kN/m²)/m)

Friktion 1 Mohr-Coulomb 20 0 37

Lera 1 odrä S=f(depth) 17 10 0,5

Lera 2 odrä S=f(depth) 17 16,75 1

Friktion 2 Mohr-Coulomb 17 0 37

Berg Bedrock 
(Impenetrable)

1:21:1,51:1

q = 10 kPa

Belastad område

A483683
Maskinskriven text
Bilaga 1:1



2,51

38 48 58 68 78 88 98 108 118 128 138 148 158 168 178 188 198 208 218
-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

K20 kmb

2018-03-28

1:500, A3

Method: Morgenstern-Price

PWP Conditions Source: Piezometric Line

(kN/m³) (kPa) (°) (kPa) ((kN/m²)/m) (kPa) ((kN/m²)/m)

Friktion 1 Mohr-Coulomb 20 0 37

Friktion 2 Mohr-Coulomb 17 0 37

Berg Bedrock (Impenetrable)

Lera 1 komb Combined, S=f(depth) 17 30 1 0,05 10 0,5

Lera 2 komb Combined, S=f(depth) 17 30 1,675 0,1 16,75 1

1:21:1,51:1

Belastad område

A483683
Maskinskriven text
Bilaga 1:2


