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1 INLEDNING 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Fastighets AB Viskaholm, utfört en 

geoteknisk undersökning, som skall utgöra beslutsunderlag för vidare 

detaljplanearbete på rubricerade fastigheter i Borås. På området planeras 

flertalet punkthus uppföras. Undersökningen syftar till att undersöka djup till 

berg samt förutsättningar för placering av underjordiskt garage. 

2 SAMMANFATTNING 

Geotekniskt underlag för detta PM finns redovisat i MUR benämnd 

”Markteknisk undersökningsrapport (MUR GEO), Västerbro Geoteknik och 

Förorenad mark” daterad 2019-09-11.  

Området för den geotekniska utredningen är belägen i centrala Borås längs 

Viskans rand. 

De geotekniska undersökningarna visar att jordlagerföljden i normalfallet 

består av 1-2 m fyllning som via sand vilar på fastare friktionsjord ovan 

berg. Djup till berg är ca 20 m från befintlig markyta närmast Viskan och 

minskar sedan västerut mot Krokshallsberget. Grundvattenytan påträffas 

mellan 0,5-1,0 m djup under markytan och påverkas sannolikt av 

vattenståndet i Viskan. 

Planerade byggnader rekommenderas pål- och/eller plintgrundläggas till följd 

av lösare jordlager i området i kombination med byggnadernas höga höjd. 

Viss erosionsrisk förekommer i området och bör utredas närmare för att 

fastställa lämplig omfattning och lösning för erosionsskydd. 

Underjordisk konstruktion under grundvattenytan bedöms möjlig i vissa delar 

av området men kräver kostsamma åtgärder.  
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3 BAKGRUND 

3.1 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Undersökningsområdet ligger i de centrala delarna av Borås längs Viskans 

rand. I områdets östra del ligger Borås Wäfveris rundade kontorsbyggnad i 

direkt anslutning till Viskan. Centralt i området återfinns en större 

lagerbyggnad som i sin tur avgränsas av Sven-Eriksonsgatan och sedan 

krokshallsberget. Nordväst om fastigheten går järnvägsspår mot Borås 

Centralstation. 

 

Figur 1 Orientering, berörd fastighet. 

Kontorsbyggnaden är byggd i början av 1900-talet och är uppförd källarlös i 

3 plan ovan mark, grundlagd på träpålar till fasta lager. Lagerbyggnaden är 

även den källarlös och har 1-3 plan ovan mark och uppfördes i slutet av 

1950-talet. Grundläggning av denna byggnad har utförts med betongpålar till 

fasta bottenlager.  

3.2 PLANERAD BYGGNATION 

På fastigheten planeras flertalet punkt- och flerbostadshus att uppföras. 

Kontorsbyggnaden bevaras medan lagerbyggnaden rivs till förmån för 

nybyggnation. 

N 

Borås Centralstation 

Viskaholm 2 
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Figur 2. Förslag på utformning och orientering till detaljplan. Punktstreckad svart linje avser 
detaljplanens gräns. 

4 MARKTEKNISKA 
UNDERSÖKNINGAR 

4.1 GEOTEKNIK 

Inom projektet har geotekniska och geofysiska undersökningar utförts. 

Dessa undersökningar, tillsammans med tidigare undersökningar redovisas i 

Markteknisk Undersökningsrapport (MUR GEO), Västerbro Geoteknik och 

Förorenad mark, daterad 2019-09-11 

4.2 MILJÖ 

Undersökningar för föroreningar har utförts inom projektet och finns 

redovisade Miljöteknisk Markundersökning - Västerbro, Borås del av Sven 

Eriksonsgatan, Innerstaden 1:1, Viskaholm 2 daterad 2019-09-11. 

5 MARKTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

5.1 JORDLAGERFÖLJD 

Området har delats in i två generella delar, se Figur 3. 
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Figur 3. Indelning av områden för beskrivning av jordlagerföljd 

5.1.1 Område A 

Undersökningarna visar jordlagerföljden beståendes av Fyllning som vilar 

direkt på berg alternativt via ett lager siltig grusig sand på berg. 

Fyllnadsmaterialet består mestadels av grusig siltig, något stenig, sand. 

Hårdgjorda ytor är överst belagda med asfalt. Fyllnadslagret är ca 1 m 

mäktigt. 

Den naturliga jorden utgörs av grusig siltig Sand och har någon meters 

mäktighet i områdets östra del. Lagret tunnas sedan ut åt väster mot 

Krokshallsberget. 

Djup till berg varierar i huvudsak mellan 0,5 – 3,0 m 

5.1.2 Område B 

Undersökningarna visar att jordlagerföljden består av 1-2 m fyllning som via 

ett mäktigt lager sand och silt vilar på fastare friktionsjord ovan berg.  

Fyllnadsmaterialet utgörs normalt av grusig siltig, något stenig, sand med en 

mäktighet på 1,5 - 2,5 m. Lagret tunnar ut mot väster och i sydväst till ca 0,5 

m. Växtdelar och betongrester har påträffats i undersökningspunkterna. 

Lokalt vid några undersökningspunkter har torv påträffats under fyllningen 

med 0,5 – 1 m tjocklek.  

Fyllningen vilar i övrigt på svämsediment beståendes av sand och silt med 

varierande fasthet. Sanden och silten återfinns ned till 12-17 m under 

markytan och övergår i fastare friktionsjord, troligen morän. Lagret tunnas ut 

åt väster mot område A. Den förmodade moränen har inte provtagits men 

innehåller block.  
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Berget går i dagen vid Krokshallsberget och faller ner mot området och 

Viskan. Georadarundersökning visar tolkat berg kring 1,5-2,5 m under 

markytan för större delarna av området vid Sven Eriksonsgatan vilket också 

verifierats med ställvisa sonderingar. Under lagerbyggnaden faller sedan 

berget av mot Viskan och har vid kontorsbyggnaden verifierats på 20m djup 

under markytan. 

5.2 HYDROGEOLOGI 

I området har inga grundvattenrör installerats. Grundvattennivån har vid 

undersökningarna observerats i skruvborrhål samt vid provgropsgrävning, att 

ligga mellan +131 och +132 och bedöms styras av Viskans nivå. Inflödet i 

provgrop och skruvborrhål var hastigt till följd av jordlagrens höga 

genomsläpplighet. 

5.3 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN 

Marken är i huvudsak stabil och risk för skred ut i Viskan bedöms inte 

föreligga där befintliga kajkonstruktioner återfinns, förutsatt att dessa är 

intakta. Konstruktionshandlingar har efterfrågats hos Stadsbyggnadskontoret 

för vidare utredning, men har inte kunnat hittas. 

I områdets norra del, invid Viskan kan stabiliteten på sikt försämras då 

tecken på erosion och släntkrypning observerades vid platsbesök. 

5.4 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 

Inom området syns inga uppenbara sättningsdifferenser. Däremot har man 

vid en tidigare besiktning av kontorsbyggnaden fastställt smärre 

sättningsskador. Man har dock inte kunnat fastställa om dessa sättningar 

skett över lång tid eller om det skett efter den temporära avsänkning av 

Viskans nivå som gjordes under år 2008. 

De naturligt avsatta jordlagren är måttligt sättningsbenägna och eventuella 

uppfyllnader kommer att orsaka sättningar. Dessa kommer dock utbildas 

snabbt. 

6 SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER 

6.1 GRUNDLÄGGNING 

Planerade byggnader rekommenderas att grundläggas på pålar alternativt 

plintar beroende på djup till berg i läge för respektive hus. Pålning skall, i 

anslutning till Viskan samt befintlig kontorsbyggnad, utföras med skonsam 

metod för att inte åsamka skada på byggnaden eller befintlig kajkonstruktion 

utmed Viskan.  

Tillåtna vibrationsvärden för befintlig kontorsbyggnad, vid exempelvis 

pålningsarbeten skall fastställas i samband med detaljprojektering av 

byggnader. 
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Påltyp och metod ska väljas med hänsyn till befintliga konstruktioners närhet. 

För planerade konstruktioner närmast kajen och befintlig kontorsbyggnad 

rekommenderas borrade stålrörspålar för att minimera massundanträngning 

och risk för åverkan. Resterande byggnader bedöms kunna grundlägas på 

slagna betongpålar. Stålrörspålarna ska också dimensioneras för korrosion i 

industriförorenad mark. 

Att uppskatta längd för slagna pålar utifrån sonderingar är vanskligt varför 

provpålning rekommenderas. För borrade pålar rekommenderas 

bergsondering i lägen för berörda hus för att ge en noggrannare upplösning 

av blivande längder. Från nu utföra undersökningar utläses bergnivå från 1,5 

m i väster till >20 m i öster. 

6.2 SCHAKT 

6.2.1 Allmänt 

Fyllningen är silthaltig vilket kan medföra arbetstekniska problem vid arbeten 

under grundvattennivån eller vid kraftig nederbörd. I övrigt gäller följande 

tabell vid utformning av schaktslänter: 

 

Figur 4. Generella rekommendationer för schaktarbeten enligt Sveriges Byggindustrier. 

För typsektioner sker hänvisning till Schakta säkert av Lundström m.fl. 2015, 

Bilaga 6. 

Inför schakt bör även de befintliga ledningarna som är i drift sättas ut av 

berörd ledningsägare. 

6.2.2 Parkeringsgarage 

Att anlägga parkeringsgarage inom rubricerat område försvåras till följd av 

den aktuella geologin och närheten till Viskan. Grundvattennivån i området 

har vid undersökningen observerats i skruvborrhål samt vid 

provgropsgrävning intill befintlig kontorsbyggnad att ligga kring +131 till +132 

och bedöms styras av Viskans nivå. Vid provgropsgrävningen flödade vattnet 

hastigt in i gropen till följd av jordens genomsläpplighet. Då inget tätare lager 
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återfunnits mot djupet skulle vattentransport vid länshållning av en ~3 m djup 

schakt kunna ske under sponten och antingen dränera Viskan alternativt 

omöjliggöras av tillflödet från densamma. Det bedöms därför att ett 

parkeringsgarage lättare anläggs där djup till berg understiger 4 m för att 

minska vatteninströmning från kringliggande friktionsjordslager se område I, 

Figur 5 .  

I område II bedöms länshållning bli mer problematisk. Grundläggning av 

underjordisk konstruktion i dessa förhållanden kan kräva 

undervattensgjutning av bottenplattan för att möjliggöra länshållning av 

schaktgrop. 

Område III bedöms som olämplig för underjordisk konstruktion, som kräver 

länshållning, till följd av Viskans närhet samt en ökad risk att förflytta och 

sprida föroreningar genom pumpning av länsvatten. 

För att kunna bedöma inläckage i eventuell schakt kan provpumpning göras. 

Metoden är kostsam, men ger svar på om länshållning är möjlig. 

 

 

Figur 5. Områdesindelning parkeringsgarage 

 

6.3 GRUNDVATTENSÄNKNING I BYGGSKEDET 

Som följd av att kontorsbyggnaden i öster och norr är grundlagd på träpålar 

får grundvattensänkning enbart ske med stor försiktighet och enbart under 

ett kort tidsintervall < 1 vecka. Om träpålarna är torrlagda en längre tid kan 
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skadliga processer starta i pålarna vilket kan äventyra byggnadens struktur. 

Om möjligt bör schaktarbeten utföras utan grundvattensänkning. 

6.4 EROSION LÄNGS VISKAN 

Utredningen har visat att viss erosionsrisk förekommer vid Viskans rand i 

områdets norra del, se Figur 6. 

 

Figur 6. Område för erosionsrisk 

Trädstammars lutning tyder på rörelser i slänten till följd av erosion och/eIler 

släntkrypning.  

 

Figur 7. Bild mot Viskans krökning i områdets norra del 

Då slänten inte kunde mätas in med GPS rekommenderas att en inmätning 

av denna görs med totalstation tillsammans med en lodning av Viskans 

botten i kurvan för att bättre kunna bedöma aktuell situation. Skydd mot 

erosion bör efter vidare utredning kompletteras. 
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6.5 KAJKONSTRUKTION 

Inga ritningar eller dokumentation återfunnits om kajkonstruktionens 

utförande och grundläggning. Då föreliggande arbeten riskerar att påverka 

kajkonstruktionen som i tur är viktig för skredsäkring mot Viskan behöver 

dess skick och integritet säkerställas innan arbetena påbörjas. 


