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Uppdrag
WSP Samhällsbyggnad Göteborg har på uppdrag av Kungälvs kommun gjort en
bedömning av hur förändrad detaljplan påverkar stabilitetsförhållanden inom aktuellt område (kort 1) väster om rondellen vid korsningen mellan Kongahällagatan
och Gymnasiegatan. WSP har tidigare gjort stabilitetsberäkning i sektion B (Kort 2
nästa sida) som var underlag för tidigare fattade beslut i detaljplanskedet.

Kort 1 på nytt markerat område med rött där hus planeras att byggas i vinkel ut mot
ån.

Stabilitetsförutsättningar vid tidigare detaljplan
WSP har tidigare gjort stabilitetsutredning där beräkning gjordes i sektion B som
var underlag för tidigare fattade beslut i detaljplanskedet.
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Kort 2 med markerad sektion med stabilitetsberäkning norr om Kongahällagatan
Terrängen bestod av en å som delvis har kulverterats. Beräkningssektionen är strax
bakom trädet närmast ån.

Kort 3 taget mot norr strax norr om Kongahällagatan.
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Nya förutsättningar
I samband med utbyggnaden av västra Kongahällaområdet pågår en förändring av
stabilitetsförhållandena, eftersom en ny kulvert kommer att anläggas i ån som därefter fylles igen.

Kort 4 på ritning där läget för kulvertsträckningen syns och även hur igenfyllning
kommer att göras söder om Kongahällagatan (sektion 0/500-0/510).

Kort 5 på ritning sektion 0/420 där kulvert och igenfyllning kan ses.
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Kort 6 från den nu utförda installationen som i princip är färdig.
För information så har även en stabilitetsutredning gjorts av ÅF för att säkerställa
området där erosionskydd nu har utförts söder om Kongahällagatan. Området är
dock för långt bort för att detaljplanområdet med ny utformning av hus (kort 1) skall
påverkas.

Kort 7 på utredning utförd av ÅF söder om Kongahällagatan.

Summering – stabilitetsförhållanden
Nya förhållanden med igenfyllt dike/å innebär att stabiliteten nu är tillfredställande
och risker för skred förekommer ej.
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