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1 Objekt 

På uppdrag av Staffan Lundqvist, PEAB Bostad AB har GEO-gruppen AB utfört en 
geoteknisk utredning för detaljplan. SGI (2016)1 har i ett yttrande påpekat att kompletterande 
underökningar erfordras, för att kontrollera om sammanhängande lösa jordlager förekommer 
inom den östra delen av området, i samband med detaljplanarbetet. 
 
Resultaten av fält- och laboratorieundersökningarna redovisas i en separat handling: 
 

 GEO-gruppen AB, 2015-11-24, Rev A 2016-10-19, ”Trollhättans kommun, 
Innovatum, Södra delen, Etapp 2, Detaljplan, Geoteknisk utredning, Markteknisk 
undersökningsrapport (MUR”), Ärendenr. 15-200 

2 Planerad anläggning 

En geoteknisk undersökning har utförs inför genomförandet av en ny detaljplan. Planförslaget 
omfattar i huvudsak bostadsbebyggelse. Det ursprungliga planområdet har utökats mot öst där 
en ny förskola planeras. 

3 Befintliga förhållanden 

Planområdet utgörs i huvudsak av hårdgjorda uppfyllda ytor samt befintliga byggnader. De 
hårdgjorda ytorna utgörs delvis av avsprängd och uppfylld mark. I den södra och östra delen 
av området går berget delvis i dagen. Mellan bergpartierna är området i huvudsak beväxt med 
träd och gräs. Även en mindre damm finns inom bergområdet i söder. Fyllningens utbredning 
inom planområdet och förekomsten av berg i dagen redovisas på ritning G102 i tillhörande 
MUR. 
 

                                                 
1 SGI, 2016-05-31, ”Detaljplan för Innovatum Södra, etapp 2, Trollhättans kommun, Yttrande över samrådshandling 
daterad februari 2016”, Beteckning 5.2-1605-0378, Referens SBF 2016-29g 



Ärenden

Den bef
grundlä
grundla
grundlä
en stödm
en högr
att den t
Nivåski
meter. S
en bergs
 

Bild 1. M
 
Markniv
hårdgjo
byggnad
inom pl
förekom
mellan d
plangrän
markniv
bergskä
 

nr. 15-200 

fintliga byg
äggningssätt
agda på fylln
äggningsomr
mur vars hö
e nivå än de
tidigare var 
illnaden me
Själva höjde
skärning (se

Mur ovan b

vån inom pl
rda delen v
der har ej be
lanområdet 
mmer brant 
de uppstick
nsen nedanf
vån relativt 
ärning. Nivå

gnationen in
t ej var känt
ning ovan b
rådet. Läng

öjd varierar 
en angränsa
r i dåligt ski
llan murens
en på stödko
e bild 1). 

bergskärning

lanområdet 
arierar mell
estämts men
utgörs av up
stående ber

kande bergp
för stödmur
snabbt ner 

åskillnaden 
 

2015-11-2

nom planom
t vid utredni
erg. Kulver

gs plangräns
mellan ca 2

ande vägen. 
ck. Även i d
s överkant o
onstruktione

g i den östra

varierar i h
lan +49,8 til
n bedöms v
ppstickande

rgsskärninga
artierna, rel
ren (se ovan
mot en sprä
mellan den 

24, Rev. A 2

mrådet utgö
ingstillfälle
rtar finns stä
sen som löp
2-3 meter. D

Enligt best
den östra de
och den lägr
en är dock l

a delen av o

huvudsak m
ll + 50,1 me

vara beläget 
e bergpartie
ar. I den öst
lativt svagt 
n) går Åkers
ängd bergka
hårdgjorda

2016-10-19

P:\2015\15

örs av indust
t. Byggnade
ällvis inom 
er längs me

Det innebär 
tällaren har 
elen av omr
re marknivå
lägre på gru

området. 

ellan +50 ti
eter. Färdig
på ca +50. 

er. I anslutni
tra delen slu
ner mot Ny
sjövägen oc
anal. Nivåsk
a ytan och k

5151-15200\1520

trilokaler va
erna är dock
det befintlig

ed Åkerssjöv
att planomr
muren först

rådet finns e
ån väster om
und av att m

ll +55 mete
golvnivå i 
De stora niv
ing till de h
uttar den nat
ysätervägen 
ch väster där
killnaden ut
analen är ca

00\2016\PM-1520

ars 
k troligen 
ga 
vägen i väs
rådet är belä
tärkts på gru
en stödmur. 
m muren är 
muren är plac

er. Nivån in
befintliga 

ivåskillnade
hårdgjorda y
aturliga terrä

i öst. Väste
rom minska
tgörs delvis 
a 10 meter. 

3 

00-2016.docx 

t finns 
äget på 
und av 

ca 5 
cerad på 

 

om den 

erna 
ytorna 
ängen, 
er om 
ar 
av en 



Ärendenr. 15-200 2015-11-24, Rev. A 2016-10-19 4 

P:\2015\15151-15200\15200\2016\PM-15200-2016.docx 

4 Markförhållanden 

Området kan delas upp i 3 delar, berg i dagen, uppfylld mark och naturlig mark (se ritning 
G102 i tillhörande MUR). 
 
Huvuddelen av området utgörs av uppfylld mark. Där byggnader ej förekommer är ytan till 
stor del asfalterad. I utförda provtagningspunkter utgörs fyllningen i huvudsak av sand, grus, 
sten och block i varierande halter. Ställvis har enstaka tegelrester påträffats. I 2 punkter har 
slipers och räls påträffats ner till som mest 0,5 meters djup. Mullhaltig jord har påträffats 
inom ett begränsat område i sydväst. Det mullhaltiga lagret har påträffats i ytan och är i 
huvudsak 0,3 meter tjockt. I punkt 1212 som är belägen väster om plangränsen hade dock den 
mullhaltiga jorden en tjocklek av 0,8 meter. I de provgropar som utförts till förmodat berg har 
inget naturligt jordlager eller mullhaltigt jordlager påträffats under fyllningen. Ett antal 
provgropar har dock avbrutits i fyllningen utan att berggrunden påträffats. Med hjälp av 
utförda JB-sonderingar går det inte att med säkerhet bedöma om befintlig fyllning vilar direkt 
på berggrunden eller om mullhaltiga och/eller naturliga jordlager förekommer mellan 
fyllningen och berggrunden. Några sammanhängande lösa jordlager har dock ej påträffats. 
 
Inom den östra delen av planområdet förekommer ej fyllning och området utgörs av naturlig 
mark mellan uppstickande partier med berg i dagen. Sonderingar har utförts i 4 punkter och 
jordlagren utgörs under ett naturligt ytlager av friktionsjord ovan berggrunden. 
 
Det naturliga ytlagrets mäktighet varierar i provtagningspunkterna i huvudsak mellan 0,5-0,6 
meter. Materialets består av mulljord, sand, grus och stenar i varierande sammansättning. I 
punkt 15 har något mullhaltig grusig sand påträffats ner till 1,2 meters djup. Det mullhaltiga 
materialet bedöms vara mycket sättningskänsligt.  
 
Friktionsjorden består dels av morän i form av siltig sandmorän, grusig sandmorän samt 
sandig siltig morän dels av en skiktad lagerföljd bestående av silt och sand. Materialet 
bedöms vara fast lagrat. Det är dock erosionskänsligt och flytbenäget i vattenmättat tillstånd. 
Mäktigheten har ej bestämts men sonderingar har trängt ner mellan a 0,3 till 2,3 meter i 
friktionsjorden innan stopp mot sten, block eller berg erhållits. 
 
Bergets nivå har ej bestämts i sonderingarna utförda inom den ej uppfyllda delen i öst. 
Sonderingarna är där utförda till stopp mot sten, block eller berg på 0,8 till 3,5 meters djup. 

5 Grundvatten 

Fria vattenytor (1,1 till 2,5 meters djup) har endast påträffats i ett fåtal av de provgropar som 
utförts av LA Geo Miljö AB. Fria vattenytor belägna strax ovan berggrunden påträffades 
också i samband med LA Geo Miljö ABs miljöprovtagning i schakten för en 
fjärrvärmeledning. Schakten har utförts till berg och är mellan 0,5 till 1,2 meter djup. I den 
södra delen av området finns en vattenfylld damm inom bergområdet. Vid 
undersökningstillfället 2015 var markytan delvis blöt mellan de uppstickande bergpartierna i 
öst. I samband med skruvprovtagningen som utfördes i oktober 2016 var dock två av de 
mellan 0,8 till 2,1 meter provtagningshålen torra. I punkt 15 där provtagningen utfördes till 
3,4 meters djup registrerades dock en frivattenyta på 2,1 meters djup. 
  



Ärendenr. 15-200 2015-11-24, Rev. A 2016-10-19 5 

P:\2015\15151-15200\15200\2016\PM-15200-2016.docx 

6 Sättningar 

Förekommande mulljord och mullhaltig jord är erfarenhetsmässigt mycket sättningskänslig.  
 
I den naturligt förekommande friktionsjorden bedöms endast mindre sättningar uppstå vid 
måttliga belastningar. 
 
Den befintliga fyllningen är inhomogen och det är ej känt hur uppfyllnad och packning 
utförts. Det är inte helt säkert att all sättningskänslig jord skiftades ut inom hela det uppfyllda 
området även om mycket tyder på det. Detta innebär att sättningsförhållandena är osäkra. Vid 
små till måttliga belastningar bedöms dock endast mindre sättningar uppstå i den befintliga 
fyllningen.  

7 Grundläggning 

Inom planområdet bedöms det finnas goda möjligheter att markgrundlägga lättare byggnader. 
Tyngre byggnader och konstruktioner kan grundläggas på berg eller på pålar/plintar nedförda 
till berggrunden. Vid större fyllningsmäktigheter bedöms borrade spetsbärande pålar till berg 
erfordras. 
 
I samband med detaljprojekteringen, när byggnadernas läge i plan och höjd har bestämts, bör 
kompletterande utvärderingar och/eller undersökningar utföras för bedöma lämpligt 
grundläggningssätt. 

8 Stabilitet, rasrisk och erosion 

Totalstabiliteten inom området bedöms som tillfredsställande. Inom den östra, ej uppfyllda, 
delen utgörs förkommande jordlager under det naturliga ytlagret av fast friktionsjord och 
marklutningen är i huvudsak mycket svag med uppstickande berg i dagen. Förutom 
förekommande bergpartier samt den svagt lutande terrängen i öst utgörs planområdet av plan 
uppfylld mark där inga sammanhängande lösa jordlager påträffas. 
 
De befintliga murarnas kondition och konstruktion har ej behandlats i denna handling. 
 
Risken för ras inom befintliga bergpartier och bergskärningar har utvärderas av Petroteam 
AB. 

9 Radon 

Mätningarna av radohalten i markluften har utförts med radoninstrumentet Markus 10 och är 
utförda i 4 punkter i den västra, ej uppfyllda, delen av området. 
 
Mätningar har också utförs med en Scintrex BGS-3, scintillometer, serienummer 7904129. 
Scintillometern mäter total gammastrålning. Mätningarna är gjorda direkt på berghällar och 
på fyllnadsmaterialet i grävda provgropar. Mätningen på berghällarna utfördes i ett stort antal 
punkter för att kunna upptäcka eventuella områden med förhöjda strålningsnivåer. 
 
Ett område klassificeras med avseende på uppmätta värden och gränsvärdena redovisas i 
tabell 1 och 2 nedan. 
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