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1 Inledning 

På uppdrag av Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen har COWI AB utfört 

en bergteknisk besiktning med anledning av planerade bostadshus i Tokarps-

berg, Borås. Bostadshusen ska anläggas i anslutning till en bergsslänt, se Figur 

1 a. Bergslänten är i denna utredning uppdelad i tre områden, där A-området är 

den nedre delen av bergsslänten, och B-området är den övre delen av bergs-

slänten. Gul pil visar undersökningsvägen. Figur 1 b visar Figurers plats på kar-

tan.  

Syftet med besiktningen är att utreda omfattning och typ av bergsförstärkning 

som behövs, samt att ta fram en kostnadsuppskattning för rekommenderade åt-

gärder.  

BERGTEKNISKT UTLÅTANDE 

TITEL Bergtekniskt Utlåtande 

DATUM 9 december 2020 

TILL Borås Stad, Jacob Kastrup Haagensen, Jenny Pagmén. 

KOPIA  

FRÅN Elisabet Sundberg, Maria Erlandsson, Andrea Håkansson, 

COWI. 
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Figur 1. a) Karta med områden av undersökt berg. Område A1 och A2 är den nedre delen 

av slänten, och område B är den övre delen av slänten. Gul pil visar undersökningsvägen. 

b) Karta med placering av varje plats för Figurer. Figur 29 – 36 är belägna i område B. 
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2 Bergtekniska observationer och rekommendationer 

Bergarten i området består av en medelkornig mörkgrå gabbro, med massfor-

mig struktur. Berget är delvis omvandlat med kvarts- och pegmatitgångar. Lera, 

glimmer och klorit förekommer i sprickor samt järnutfällningar. Bergsslänten i 

Tokarpsberg stupar mot väster med Strykning och Stupning (S/D) på ~170/55°. 

Vid den första bergtekniska utredningen i Tokarpsberg, som utfördes av COWI 

AB under 2019 observerades 4 sprickgrupper som tillsammans ger upphov till 

effektiv blockbildning, med medföljande ras och blockutfall. Det finns många 

nedrasade block i bergsslänten i Tokarpsberg, och uppsprickningen är pågående 

idag och berget har därför stora behov av bergförstärkning. 

I denna bergtekniska utredning ges rekommendationer på bergförstärkning i 

form av bultar och skrotning. För bultar på 3 m används en blå symbol och för 

bultar på 4 m används en rosa symbol. Block som ska skrotas är inringade i rött.  

 

Område A1 – norra nedre delen av bergsslänten 

En sammanfattning av område A1 med totalt antal bultar och skrotning med 

kostnader visas i Tabell 1. 

Tabell 1. Totalt antal bultar och area för skrotning med kostnader för område A1. 

Område A1         

Beskrivning á pris Antal st Area m² Total kostnad SEK 

Bult 3 m 2200 1  2 200 

Bult 4 m 2750 25  68 750 

Skrotning /m2 110  1200 132 000 

Totalt:    202 950 
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Längst norrut i slänten är berget brant och stora block behöver bultas, och ett 

löst block rekommenderas att skrotas ner, vilket är inringat i rött, se Figur 2. 

 

Figur 2. Block som ska bultas är markerade med rosa symbol och block som ska skrotas är 

inringat i rött. Totalt 10 st bultar på 4 m. 

Lösa block observerades i slänten vilka rekommenderas att skrotas, se Figur 3. 

 

Figur 3. Block i slänten ska skrotas. 
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Berget har stora sprickor med glidplan längs släntlutningen, och dessa ska bul-

tas för att hållas kvar. Block på väg ut (överst) rekommenderas att skrotas ut 

såsom övriga lösa block, se Figur 4. 

 

Figur 4. Block som ska bultas och skrotas. Totalt 4 st bultar på 4 m. 

Lösa block ska skrotas ut, se Figur 5. 

   

Figur 5. Block som ska skrotas. 
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Längre söderut finns stora block att skrotas ut och bult sätts på ovanliggande 

berg, se Figur 6. 

  

 

Figur 6. Stora block skrotas ut och ovanliggande berg förstärks med bult. Totalt 2 st bultar 

på 4 m. 
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Berget bultas för att hålla ihop det och att minska risken för att nya block bakom 

blir lösa, se Figur 7. Lösa småblock skrotas ut. I Figur 7 b finns ett stort block 

vilket ska skrotas ut då det har glidit ut cirka 0,2 m och bedöms därför inte 

lämpligt att bultas fast. 

  

  

Figur 7. a och b) Berget ska bultas och skrotas. b) Ett stort block ska skrotas ut. c) Små-

block ska skrotas. Totalt 3 st bultar på 4 m och 1 st bult på 3 m. 

 

I Figur 8 nedan visas lösa block att skrota ut och block att bulta fast. Här gäller 

som tidigare att blocken bultas för att inte skapa nya lösa bock. Blocket som är 

inringat i blått i Figur 8 d ska inspekteras av sakkunnig på plats för att utreda 

om det går att skrota. Om så inte är fallet ska det istället bultas. 

 

a

b c

Stort block 
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Figur 8. Lösa block ska skrotas ut och block ska bultas fast. Totalt 6 st bultar på 4 m. 

a

b c

d
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Lösa block förekommer i slänten, vilket visas i Figur 9. Dessa ska skrotas. 

 

Figur 9. Block ska skrotas ut. 

Det finns block uppe i slänten och dessa ska skrotas ut, se Figur 10. 

 

Figur 10. Block ska skrotas ut. 
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Vid släntfoten sitter ett litet löst block och ett större som ska skrotas ut, se Figur 

11. 

 

Figur 11. Block som ska skrotas. 

Block ligger löst i slänten och ska skrotas ut, se Figur 12. 

 

Figur 12. Block ska skrotas ut. 
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Område A2 – södra nedre delen av bergsslänten 

En sammanfattning av område A2 med totalt antal bultar och skrotning med 

kostnader visas i Tabell 2. 

Tabell 2. Totalt antal bultar och area för skrotning med kostnader för område A2. 

Område A2      

Beskrivning á pris Antal st Area m² Total kostnad SEK 

Bult 3 m 2200 18  39 600 

Bult 4 m 2750 30  82 500 

Skrotning /m2 110  2000 220 000 

Totalt:    342 100 

 

Vidare söderut i Tokarpsberg sitter två block vid släntfoten som ska bultas fast, 

medan hyllan markerad i rött ska skrotas ut, se Figur 13. Närbilder visas i Figur 

13 b och c. Efter skrotning av hyllan kan det finnas ytterligare behov av bult-

ning, då berget frilagts. 

 

                                                            

 

 

 

Figur 13. Block som ska bultas och en hylla av block ska skrotas ut. Totalt 2 st bultar på 4 

m.  

a

b c
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Ett litet block ska skrotas, se Figur 14. 

 

Figur 14. Ett litet block ska skrotas. 

En långsmal bergknalle behöver bultas för att hålla ihop berget och att förhindra 

att frilägga fler block undertill, se Figur 15. Block i överkanten (Figur 15 a) ska 

skrotas ner samt i Figur 15 b och d nedan. 

 

 

a

b
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Figur 15.  Block ska bultas och skrotas. Totalt 3 st bultar på 4 m och 10 st bultar på 3 m. 

I Figur 16 visas var bultning och skrotning ska utföras. 

  

Figur 16. Block ska bultas fast och skrotas ut. Totalt 1 st bult på 4 m och 1 st bult på 3 m. 

 

 

 

c d

e

a b



 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A124040-project/Shared Documents/A221151-001-B-UTL-001.docx 

  

 SIDA 14/32 

En liten utstickande bergknalle bedöms som stabil i nuläget, se Figur 17. 

 

Figur 17. Berghäll som bedöms som stabil i nuläget.  

Ett flackt block ska bultas, se Figur 18. 

 

Figur 18. Block ska bultas. Totalt 1 st bult på 3 m. 

Bergssidan ska rensas på småblock genom att skrotas ut, se Figur 19. 

 

Figur 19. Små block ska skrota ut. 
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Ett litet block ska bultas fast, se Figur 20. 

 

Figur 20. Block ska bultas. Totalt 1 st bult på 3 m. 

Stora block i slänten ska bultas och lägre liggande berg ska bultas för att hålla 

ihop, samt skrotning av lösa block ska utföras, se Figur 21. 

  

a



 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A124040-project/Shared Documents/A221151-001-B-UTL-001.docx 

  

 SIDA 16/32 

  

                                                             

Figur 21. Block ska bultas och skrotas ut. Totalt 5 st bultar på 4 m och 2 st bultar på 3 m. 
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Block ska bultas, och ett litet löst block ska skrotas, se Figur 22. 

 

  

Figur 22. Block ska bultas och ett litet ska skrotas ut. Totalt 2 st bult på 4 m och 2 st bult 

på 3 m 

 

Längre söderut är berget uppsprucket och block har tidigare fallit ut här. I Figur 

23 a och b nedan, visas block som är på väg att falla ut längs med de ogynn-

samma sprickplanen, och dessa ska skrotas ut. Bultning behövs här för att hålla 

ihop berget och för att hindra nya bakomliggande block från att friläggas. 

b c

a
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Figur 23. Block ska bultas och skrotas. Totalt 3 st bult på 4 m och 1 st bult på 3 m. 

 

 

 

a

b
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Berget blir fortsättningsvis mer uppsprucket och bedömningen har gjorts här att 

de stora blocken ska bultas fast för att hålla kvar berget och att hålla övriga 

block på plats, se Figur 24. I Figur 24 b finns block som tidigare fallit ut och som 

ska skrotas. 

 

 

a

b
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Figur 24. Block på väg ut i slänten ska skrotas och totalt 12 st bult på 4 m ska sättas. 

Stora block i Figur 25 ska bultas fast här, med en närbild i Figur 25 b. Övriga 

block ska skrotas ut.  

 

 

Figur 25. Block ska bultas och skrotas. Totalt 2 st bult på 4 m. 

c

b

a
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Block ligger löst på berget och ska skrotas ut eftersom de riskerar att falla ut, se 

Figur 26. 

 

Figur 26. Lösa block ska skrotas ut. 

 

 

Område B - övre delen av bergsslänten 

En sammanfattning av område B med totalt antal bultar och skrotning med kost-

nader visas i Tabell 3. 

Tabell 3. Totalt antal bultar och area för skrotning med kostnader för område B. 

Område B      

Beskrivning á pris Antal st Area m² Total kostnad SEK 

Bult 3 m 2200 2  4 400 

Bult 4 m 2750 9  24 750 

Skrotning /m2 110  3600 396 000 

Totalt:    425 150 
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I sydöstra delen av planområdet/område B är berget lågt liggande och ett block 

ska bultas och övriga block skrotas, se Figur 27. 

   

 

Figur 27. Ett block ska bultas och övriga block ska skrotas. Totalt 1 st bult på 3 m. 
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Ett löst block i slänten ska skrotas, se Figur 28. 

  

Figur 28. Ett löst block ska skrotas. 

Längre upp i slänten är berget uppsprucket, och här ska block bultas fast, me-

dan småblock i över- och nederkanten ska skrotas, se Figur 29. 

 

a b

a
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Figur 29. Block ska bultas och att skrotas i över- och nederkanten. Totalt 6 st bult på 4 m. 

 

Högre upp i slänten ligger det stora block uppepå en bergknalle. Dessa ska skro-

tas ner om möjligt för att de inte senare ska falla ut och ner i slänten, se Figur 

30, nedan. Block härifrån bedöms inte kunna falla ner i planområdet då ter-

rängen flackar ut framför i en terrass. 

d
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Figur 30. Block ska skrotas ner om möjligt. 

Stora block observerades i slänten, men dessa bedöms vara stabila och utgör 

inte någon risk för planområdet, se Figur 31. 

 

Figur 31. Stora block högt upp i slänten. 
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Högt uppe i slänten finns uppsprucket berg och lösa block ska skrotas ner för att 

undvika att block faller ner i planområdet nedanför, se Figur 32.  

 

Figur 32. Block rekommenderas att skrotas ner. 

Block som ligger i den branta slänten ska skrotas ner, då det är mycket brant 

ner mot planområdet, se Figur 33. 

 

Figur 33. Stort block med brant slänt nedanför ska skrotas ner. 
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Block i slänten bedöms vara stabila förutom det nedersta blocket som ska skro-

tas, se Figur 34. 

 

 

Figur 34. Block i slänten ska skrotas ut. 
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Block i slänten sett ovanifrån (ner mot planområdet), se Figur 35 a. Ett block 

kan skrotas om det är möjligt, annars ska det bultas fast, se Figur 35 b.  

 

 

Figur 35. Ett block ska skrotas om det är möjligt, annars ska det bultas fast. Övrigt block 

ska skrotas. Totalt 1 st bult på 3 m. 

Lösa block i berget sitter mycket ogynnsamt med planområdet nedanför den 

branta slänten. Blocken ska bultas och övriga block i överkanten skrotas, se 

a

b
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Figur 36. I Figur 36 a ses blocken snett ovanifrån med den branta slänten ne-

danför, och i Figur 36 b ses blocken underifrån. 

 

 

Figur 36. Block ska bultas och skrotas för att hindra att de faller ner i den branta slänten. 

Totalt 3 st bult på 4 m. 

a

b
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3 Bergförstärkning kostnadskalkyl 

Bergförstärkning som rekommenderas här gäller bultning och skrotning av block 

i Tokarpsberg och är sammanställd i Tabell 4. Kostnader för skrotning gäller 

skrotning med grävmaskin och har beräknats på den totala arean av område A1, 

A2 och B, där skrotning ska utföras. 

 

Priser som använts nedan: 

 

- Bergförankring med bult längd 3 m: 2 200 SEK/st 

- Bergförankring med bult längd 4 m: 2 750 SEK/st 

- Skrotning med grävmaskin: 110 kr/m² 

- Etablering borrmaskin: 11 000 SEK 

- Etablering bultning: 11 000 SEK 

 

Tabell 4. Kostnadsberäkning för föreslagna bergförstärkningsarbeten i Tokarpsberg.  

Område A1        Kostnad exkusive moms. 

Beskrivning á pris Antal st Area m² Total kostnad 

Bult 3 m längd 2200 1  2 200 

Bult 4 m längd 2750 25  68 750 

Skrotning /m2 110  1200 132 000 

Totalt:    202 950 

       

Område A2      

Beskrivning á pris Antal st Area m² Total kostnad 

Bult 3 m längd 2200 18  39 600 

Bult 4 m längd 2750 30  82 500 

Skrotning /m2 110  2000 220 000 

Totalt:    342 100 

       

Område B      

Beskrivning á pris Antal st Area m² Total kostnad 

Bult 3 m längd 2200 2  4 400 

Bult 4 m längd 2750 9  24 750 

Skrotning /m2 110  3600 396 000 

Totalt:    425 150 

       

Etablering Borrmaskin   11 000 

Etablering Bultning   11 000 

       

Totalt:    992 200 SEK   

 

 

Block sett ovanifrån 
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4 Slutsatser och rekommendationer 

Bergsslänten vid Tokarpsberg som ligger i anslutning till planerade hus är brant 

och det råder i dagsläget risker för ras och blocknedfall. Detta ska åtgärdas ge-

nom att bulta eller skrota ner block. Eftersom sprickor i berggrunden är ogynn-

samma och leder till blockbildning bedöms det som nödvändigt att i stor ut-

sträckning bulta fast block, då de när de sitter fast bidrar till att öka den totala 

stabiliteten i berget som hålls ihop. 

Kostnader har beräknats på för bultar på 3 resp. 4 m och skrotning har beräk-

nats på den totala arean för område A1, A2 och B, där skrotning ska utföras. 

Skrotning förutsätter att grävmaskin används. Priser är satta med reservation 

för att prisskillnader förekommer hos olika entreprenörer.  

När bergförstärkningen utförts ska arbetet och kvarvarande berg besiktigas av 

bergsakkunnig. Den totala bergförstärkningen ska om korrekt utförd hålla en 

lång livslängd, upp till 120 år. Besiktning av bergförstärkningen ska utföras vart 

10:e år. 

 


