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1 UPPDRAG 

1.1 BAKGRUND 

På uppdrag av Husarvid AB har WSP Sverige AB upprättat detta PM för en 

pågående planprocess. Det material som finns framme i detta tidiga skede är 

plan enligt figur 1, se nedan. Det aktuella utredningsområdet ligger i östra 

Borås, ca Storegårdsgatan 26, i området Hulta.  

Detta PM baseras på utförd arkivstudie.  

Inga uppgifter om laster och grundläggningsnivå har framkommit på planerad 

byggnation.  

 

Figur 1: Aktuellt område för geoteknisk utredning (Källor: Till vänster: Eniro, 2019; Till höger: 
Hulta ängar presentationsmaterial, 20190904, HusArvid AB & Arkitektbyrån Design). 

1.2 DOKUMENTETS SYFTE 

Syftet med arkivstudien och denna PM har varit att ur befintligt material 

redogöra för de geotekniska förhållandena och ge rekommendationer till 

fortsatta undersökningar samt ge översiktliga rekommendationer för hur 

grundläggning av byggnader i upp till två våningar och utan källare kan ske.  

Denna PM har till syfte att utgöra underlag inför fortsatt planprocess. Detta 

dokument är översiktligt och ska inte används som underlag vid 

dimensionering av grundläggning inom fastigheten. 

2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
I dagsläget består området av åkermark, skogsmark och befintliga 

byggnader intill väg.  

Inga uppgifter finns angående befintlig marknivå inom det aktuella området. 

Inga uppgifter om ledningar, kablar eller undermarksanläggningar inom 

området har hittats.  
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Figur 2: Utsnitt ur SGU:s jorddjupskarta (hämtad 2019-09-13) inklusive röd markering för det 
aktuella utredningsområdet. 

 

Figur 3: Utsnitt ur SGU:s jordartskarta (hämtad 2019-09-13) 

Utifrån tillhandahållet underlag görs en grov bedömning av jordlagerföljden. 

Inga geotekniska undersökningar i form av provtagningar eller sonderingar 

har utförts för det aktuella området varför tolkning av översiktligt karterade 

kartor från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) ligger till grund för 

nedanstående jordlagerföljd.  

2.1 JORDLAGERFÖLJD  

Utifrån ovanstående bedöms den översta jorden översiktligt bestå av 

mulljord och sand som överlagrar morän, som kan vara sandig, ovan berg 

(utifrån SGUs jordartskarta, se figur 3). Djup till berg förväntas till mellan 

0-3 m, med närliggande djup uppskattade till mellan 10-20 meter (utifrån 

SGUs jorddjupskarta, se figur 2). Vid befintliga byggnader består jorden 

troligen av fyllnadsmaterial.  

2.2 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Inga uppgifter finns angående hydrogeologiska förhållanden.  
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2.3 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN 

Totalstabilitetsproblem kan inte uteslutas föreligga inom området. I 

byggskedet kan lokal stabilitet i samband med schakter behöva utredas.  

2.4 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 

Marken kan inte bedömas för sättningar med hänsyn till eventuell förekomst 

av organisk jord, lös lera och inhomogen fyllning.  

2.5 MARKRADONFÖRHÅLLANDEN 

Inga uppgifter om markradonhalt har hittats för utredningsområdet.  

2.6 MARKMILJÖFÖRHÅLLANDEN 

Inga uppgifter om markmiljöförhållanden har hittats för beskrivet område. 

3 BEDÖMNING OCH 
REKOMMENDATIONER 

3.1 GRUNDLÄGGNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Vår bedömning är att de marktekniska förhållandena inom området är relativt 

goda, och att byggnader (en-två våningar) troligen kan grundläggas med 

platta på mark. 

Dock kan skillnader förekomma i de geotekniska förutsättningarna i form av 

lösjord som är sättningsbenäget och kan kräva urschaktning beroende på 

djup och beskaffenhet samt ytligt berg som kan kräva sprängning. 

Vid uppfyllnad/höjning av befintlig marknivå eller avschaktning av mer låglänt 

terräng bör hänsyn tas till eventuella sättningar samt eventuella 

stabilitetsproblem som sannolikt uppstår vid denna ytterligare belastning.  

Allmänna hårdgjorda ytor bedöms kunna grundläggas oförstärkt (normalt 

sätt) efter urschaktning av organisk jord.  

Aktuella grundvattennivåer och schaktförhållanden har inte kunnat besvaras 

genom skrivbordsstudien. 

3.2 REKOMMENDATIONER TILL KOMPLETTERANDE 
UNDERSÖKNINGAR  

Inför detaljplanebeskrivningen rekommenderas att en översiktlig 

undersökning utförs. Syftet med undersökningen är att bestämma; 

- bergfritt djup för att få ett bra projekteringsunderlag till grundplattor, 

VA-ledningar och massbalans på grund av eventuella nivådifferenser 

inom det berörda området.  

- jordlagerföljd genom skruvprovtagning för att påvisa eventuella lösa 

jordlager. 

- jordens fasthet genom geotekniska sonderingar och få parametrar 

på jorden samt för att påvisa berg.  
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- grundvattensituationen inför projektering och dimensionering.  

- Markens radonhalt  

Inför detaljprojektering av byggnader ska undersökningspunkter anpassas till 

planerad konstruktion enligt SS-EN 1997-2. Om dessa är fastställda i detta 

skede kan den översiktliga undersökningen anpassas så att allt utförs in en 

undersökningsomgång. 

Vilken typ av och antalet undersökningspunkter som rekommenderas utföras 

beror på planerad byggnation och dess storlek, nivå och tänkta 

grundläggningssätt samt dess laster och lastfördelning.  
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1 UPPDRAG 

1.1 BAKGRUND 
På uppdrag av Husarvid AB har WSP Sverige AB utfört en geoteknisk 
undersökning som skall utgöra underlag för detaljplan på fastighet Hulta 4:41 
m.fl. i sydöstra delen av Borås stad, se bild 1. 

 
Bild 1: Aktuellt område för geoteknisk utredning (google earth, 2020).  

1.2 PLANERAD BYGGNATION 
I nordöstra delen, öster om Storegårdsgatan, planeras tre flerfamiljshus i tre 
plan med en högsta nockhöjd på 13 meter. På området väster om 
Storegårdsgatan planeras ett antal bostadshus att uppföras i en till två plan 
med högsta nockhöjd på 10 meter, se presentationsmaterial Hulta ängar, bild 
2.  

 
Bild 2: Hulta ängar presentationsmaterial, 2019-12-17, från Husarvid & Arkitektbyrån 
Design.  
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1.3 DOKUMENTETS SYFTE 
Denna utredning och detta dokument har till syfte att översiktligt redogöra för 
de geotekniska och geologiska förutsättningarna i aktuellt område. 

Utredningen ska ligga till grund för uppförande av detaljplan. 

Denna handling är ej framtagen som ett underlag för projektering. 

2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Undersökningsområdet ligger i stadsdelen Hulta i sydöstra delen av Borås 
och har en yta på drygt 1 ha. 

I större delen av undersökningsområdet har det tidigare pågått verksamhet i 
form av en handelsträdgård. Idag finns byggnader, fundament från växthus, 
asfalterade ytor samt löst material kvar från verksamheten. Byggnaden 
längst i söder används idag som garage. På fastigheten finns också ett 
upplag av stängsel, koner, en container och rör m.m som inte hör till tidigare 
verksamhet. Se bilderna 3-7.  

Storegårdsgatan delar aktuellt område i nordöst och utgör den östra 
begränsningen för området längre söderut. I söder och väster avgränsas 
aktuell fastighet av betesmark och naturområde. Längs västra 
fastighetsgränsen rinner en bäck. I den norra delen finns ett enfamiljshus och 
norr om gränsar ett villaområde.  

I nordöstra delen, öster om Storegårdsvägen, ingår ett mindre område i 
detaljplanen, som idag utgörs av naturmark, se bild 8.  

Marknivån inom undersökningsområdet på västra sidan om Storegårdsgatan 
sluttar generellt från norr, ca +200, ner mot sydöst, till ca + 193. Det mindre 
området öster om Storegårdgatan sluttar från nordväst, ca +197 ner mot 
sydöst, till ca +195. 

Ledningar och kablar finns inom aktuellt område. 

 
Bild 3. Vy mot norr, det gamla boningshuset. På fastigheten finns ett upplag av 
stängsel, koner, rör, en container m m som inte hör till tidigare verksamhet.  
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Bild 4. Vy mot sydöst med det gamla boningshuset samt en del uthusbyggnader.  

 

 

 
Bild 5. Vy mot sydväst med en del uthusbyggnader samt rester från växthus.  
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Bild 6. Vy mot väster med uppbyggd asfalterad ramp på baksida av byggnad längst i 
söder.   

 

 

 
Bild 7. Vy mot sydväst i södra delen av fastigheten. 
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Bild 8. Vy mot väster som visar det mindre området i nordöst med Storegårdsgatan 
och det gamla boningshuset i bakgrunden.  

3 MARKTEKNISKA 
UNDERSÖKNINGAR 

3.1 GEOTEKNIK 

3.1.1 Tidigare undersökningar 
Ett Tekniskt PM geoteknik som är baserad på en arkivstudie har framtagits 
av WSP Sverige AB:  

à Husarvid AB, Hulta ängar Tekniskt PM Geoteknik, uppdragsnummer: 
10292422, WSP Sverige AB, daterad 2019-09-20. 

3.1.2 Nu utförd undersökning 
Fältundersökningen utfördes 29 april 2020. 

För redovisning av geoteknisk fältundersökning hänvisas till MUR 
(Markteknisk undersökningsrapport), daterad 2020-05-29. 

3.2 MARKMILJÖ 
Miljöteknisk markundersökning redovisas i separat rapport. 

3.3 MARKRADON 
Ingen fältundersökning avseende markradon har utförts.  
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4 MARKTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 JORDLAGERFÖLJD 
Sammanfattningsvis, utgörs jorden av fyllnadsmaterial alternativt av mulljord 
ovan friktionsjord som vilar på berg. Jordarter har bedömts i fält i den 
miljötekniska fältundersökningen utförd 2020-04-28.  

Jorden har generellt en lös till medelfast lagringstäthet ner till 0,5 - 1 m djup 
under markytan (med undantag för sondering 20W02 som har lös 
lagringstäthet ner till 1,5 m under markytan), därefter är lagringstätheten 
medelfast till fast. Lagringstätheten är utvärderad från trycksonderingar. 

Fyllnadsmaterial 

Fyllnadsmaterialet består mestadels av grusig sand och påträffas främst i 
södra delen av området. Lagret bedöms vara upp till ca 1 m tjockt.  

I söder (BP20W01) återfanns ett tunt lager med mullhaltig sand under 1 m 
med fyllning.  

Mellan husen finns asfalterade ytor och grusade tillfartsvägar. 

I övrigt består det översta lagret främst av sandig mulljord med mäktigheter 
mellan 0,2 till 0,6 m i undersökta punkter. 

Friktionsjord 

Friktionsjorden består av grus, silt och sand, och är sannolikt avsatt som 
jordarten morän. På västra sidan av Storegårdsgatan är friktionsjorden som 
mäktigast i södra delen där en sondering har stoppat på ca 8 m djup under 
markytan. Längre norrut har sonderingar stoppat på minskande jorddjup, 
mellan 1,5 till 3 m djup under markytan, i undersökta punkter. På östra sidan 
av Storegårdsgatan har sonderingarna stoppat på mellan 2 och 3 m djup 
under markytan.  

Enligt SGU:s jordartskarta, se bild 9, är jordarten en sandig morän och 
berget går i dagen runt om och på fastigheten.  

Berg 

Inga bergsonderingar har utförts. Av 9 utförda slagsonderingar stoppar 7 
stycken på block eller berg och 2 har avbrutits på grund av att de ej kunde 
neddrivas enligt för metoden normalt förfarande. Djupen varierar mellan 1,5 
och 8 m under markytan. Berg i dagen finns på flertalet ställen i norra hälften 
av området (se skiss bilaga 1). 
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Bild 9. Jordartskartan (SGU) visar att jordarten är sandig morän (blå färg med vita 
prickar) och att berget går i dagen (röd färg) i och runt aktuellt område.  

4.2 GRUNDVATTENNIVÅER 
I borrpunkt 20W08 kunde en fri vattenyta uppmätas i öppet borrhål (2020-04-
29) på djupet 2,6 m under markytan, vilket motsvarar nivå ca +193,5. 

Grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd. 

4.3 EROSION 
En liten bäck rinner strax väster om aktuell fastighet, bild 10. För inmätt 
geometri, se under rubrik 4.4 Stabilitetsförhållande. Vattendjupet i bäcken 
var vid fältbesöket ca 0,1 m och stillastående. Bäckfåran sluttar från norr till 
söder. Tillrinningen kan möjligen vara från dagvatten i norr och/eller vatten 
från intilliggande mark. 

Botten i bäcken består av friktionsmaterial och en del block går att se i 
bäckfårans slänt. Jordmäktigheter är enligt SGU mellan 0-3 m i intilliggande 
mark. SGU:s jordmäktighetskarta med Lantmäteriets höjdskuggning visas i 
bild 11. Berg i dagen finns på flertalet ställen där bäcken går som närmast 
aktuell fastighet, se bilaga 1 och bilderna 12-15.  

Inga tecken på pågående erosion kunde observeras. 
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Bild 10. Strax väster om aktuell fastighet rinner en bäck. Block eller berg finns i 
slänten närmast aktuell fastighet.  

 

 

Bild 11. SGU:s jordmäktighetskarta med Lantmäteriets höjdskuggning. Där bäcken 
passerar som närmast aktuell fastighet (röd pil) visar kartan på jordmäktigheter 
mellan 0-3 m (grönt = jorddjup 0-1m, ljusgrönt = jorddjup 1-3).  
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Bild 12. Berget går i dagen strax norr om uthusbyggnad invid västra begränsningen 
av fastigheten, se även bilaga 1.  

 

 
Bild 13. Berget går i dagen strax norr om uthusbyggnad invid västra begränsningen 
av fastigheten, se även bilaga 1. 

Berg i dagen 

Berg i dagen 
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Bild 14. Berget går i dagen norr om uthusbyggnad strax utanför västra begränsningen 
av fastigheten, se även bilaga 1. 

 

 
Bild 15. Berget går i dagen i och utanför uthusbyggnad, på dess södra sida, invid 
västra begränsningen av fastigheten, se även bilaga 1. 

 

Berg i dagen 
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4.4 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN 
Marken i aktuellt område sluttar generellt ner från norr till sydöst. Största 
lutningen öster om Storegårdsgatan är där berget går i dagen som slät häll 
med lutningen ca 1:2. Centralt i området är lutningen ca 1: 7. Strax väster om 
aktuellt område rinner en bäck. Bäckravinens geometri är inmätt i en sektion 
i den brantaste delen och har lutning på ca 1:1,3 (ca 37°), se bild 16. 
Vattendjupet i bäcken var vid mättillfället ca 0,1 m. Botten i bäcken består av 
friktionsmaterial och en del block går att se i bäckbotten samt i slänten som 
består av friktionsmaterial. Se ritning G-10-1-001 för inmätt läge av 
bäckravin.  

 
Bild 16. Inmätningen är utförd på brantaste delen vid bäckravinen utanför 
fastighetens västra sida, från öster mot väster. Sista punkten är på släntkrön på 
motsatt sida av fastigheten.  

 

 

Bild 17: Vy från norr mot söder. Bilden visar den brantaste delen av bäckravinen där 
inmätningen är utförd med aktuellt område till vänster i bild.   
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Bild 18. Vy från norr mot söder. En del block går att se i slänten. 

 

Bild 19. Vy från söder mot norr med aktuell fastighet till höger i bild.  

4.5 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 
Fyllnadsmaterialet bedöms som känsligt för ojämna sättningar, då det finns 
en risk att massorna är ojämnt packade alternativt inte packade alls. 
Eventuella sättningar är momentana (omedelbara vid belastning). 

Jord med organiskt innehåll är mycket sättningskänsliga. 

Sättningsförhållandena i naturlig avsatt friktionsjord är mycket god.  
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4.6 MARKRADONFÖRHÅLLANDEN 
SGU:s geofysiska urankarta är en flygburen gammaspektrometisk mätning. 
Kartan ger en generell bild av uranhaltens fördelning i jord och berg. I 
uranets sönderfallskedja återfinns radium som i sin tur sönderfaller till radon. 
Bilden ger en indikation på radongashaltens variation i området, se bild 20. 

Den generella urankartan visar förhöjda värden inom aktuellt område. 

  
Figur 20. Geofysisk urankarta över del av sydöstra Borås. Aktuellt område är inringat 
(www.sgu.se). 

5 SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER 

5.1 STABILITET 

5.1.1 Nuvarande förhållanden 
Jord 
Stabiliteten inom området är tillfredsställande och någon risk för spontana 
skred eller ras bedöms inte finnas. 
Berg 
Inom området finns inga bergslänter där lösa block kunde konstateras. 
Förekommande berg i dagen är i form av släta hällar. 
 
5.1.2 Framtida förhållande 
Stabiliteten inom området är tillfredsställande. Längs med fastighetsgränsen i 
väster, som gränsar till den brantaste delen av slänten ner mot bäcken, 
planeras enfamiljshus/parhus i endast en till två plan med ett minsta avstånd 
till släntkrön på ca 10 m. Eftersom jorden består av friktionsjord med ett 
generellt litet djup till berg, berg i dagen syns på flertalet ställen mellan bäck 
och planerade byggnader samt under planerade byggnader, bedöms inte 
någon risk för spontana skred eller ras föreligga.  
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5.2 SÄTTNINGAR 
Sättningsförhållandena i friktionsjord är mycket goda. Några nämnvärda 
sättningar uppkommer inte under förutsättning att det befintliga mullhaltiga 
ytjordsskiktet samt den översta jorden med lös lagringstäthet schaktas bort 
under blivande byggnader och uppfyllnader.  

5.3 RADON 
Utifrån SGU:s urankarta klassificeras marken som högradonmark och nya 
byggnaders grundkonstruktioner ska byggas med Radonsäkert utförande. 

Omklassificering av marken med avseende på radon är möjlig om mätning 
utförs i aktuellt område alternativt att det redan finns uppmätta värden som 
klassificeringen kan baseras på. 

5.4 GRUNDLÄGGNING 
Grundläggning skall utföras och kontrolleras i Geoteknisk kategori 2 (GK2) 
och Säkerhetsklass 2 (SK2) 

Generellt gäller att det mullhaltiga ytjordsskiktet skall schaktas bort under 
blivande byggnader och hårdgjorda ytor.  

Grundläggning av byggnader kan utföras med plattor på traditionellt sätt, 
både på naturligt lagrad friktionsjord och på packad återfyllning efter 
urgrävning av organisk och lös jord.  

Sedan urgrävning har utförts skall återfyllning utföras enligt AMA anläggning 
13 CEB.212. All fyllningsjord skall uppfylla kraven på materialtyp 2 enligt 
tabell CE/1 i AMA Anläggning 13. 

Även grundläggning på berg och på packad sprängbotten kan bli aktuellt 
beroende på höjdsättning eftersom berget går i dagen samt påträffas på litet 
djup under markytan i norra delen. För att inte otillåtna sättningsdifferenser 
skall uppstå under tänkta byggnader skall i detta fall minst 0,5 m berg 
sprängas bort under underkant platta innan packad återfyllning utförs om 
endast delar av huset kräver bergschakt. 

5.4.1 Schakt och fyllning 
Schaktslänter, gäller även för ledningar, skall läggas i lutning 1:1,5 till 1:2 vid 
schakt ovan grundvattenytan.  

De schaktmassor som uppfyller kraven för materialtyp 2 kan återanvändas 
för fyllning under byggnaderna. 

5.5 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 
Kompletterande undersökning med avseende på geoteknik bedöms ej 
krävas för fortsatt utredning av detaljplan. 

Dock kan kompletterande undersökningar erfordras vid detaljprojektering, då 
dimensioneringsparametrar skall framarbetas till konstruktör.  
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Beroende på höjdsättning av byggnader kan bergschakt komma att bli 
nödvändig. För att uppskatta mängden bergschakt behöver bergets nivå 
fastställas under planerade byggnader. 

6 BILAGA 

Bilaga 1  Planskiss med berg i dagen 
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1 ALLMÄNT 

1.1 OBJEKT 
WSP Sverige AB har på uppdrag av Husarvid AB i Borås, utfört en 
geoteknisk undersökning som skall utgöra underlag för detaljplan på 
fastighet Hulta 4:41 m. fl. i sydöstra delen av Borås stad, se bild 1.  

 
Bild 1: Aktuellt område för geoteknisk undersökning (Eniro.se). 

 

1.2 DOKUMENTETS SYFTE 
Denna utredning och detta dokument har till syfte att dokumentera de 
geotekniska förutsättningarna som skall ligga till grund för fastställande av 
detaljplan. 

1.3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCH 
REDOVISNING 

Tidigare utförda undersökningar: 

· Hulta ängar, Tekniskt PM Geoteknik; Markförhållanden för Hulta 
Ängar, Borås, WSP Sverige AB, daterad 2019-09-20. 

· Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hulta 4:38, Borås stad, 
WSP Sverige AB, daterad 2015-09-04. 
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För planering av fältarbeten har följande material används:  

· Jordartskarta och jordmäktighetskarta från SGU 
· Ledningsritningar från respektive ledningsägare 
· Grundkarta i dwg-format tillhandahållen av beställaren 

1.4 STYRANDE DOKUMENT 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 
För standarder se Tabell 1, Tabell 2.  

Tabell 1: Planering och redovisning 

Skede Standard eller annat styrande dokument 
Fältplanering SS-EN 1997-2 och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och 

SS-EN-ISO 22475-1 
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och  

SGF beteckningsblad kompletterat 2016-11-01 

Tabell 2: Fältundersökningar 

Metod Standard eller annat styrande dokument 
Trycksondering SGF Metodblad TrM (0901274) och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok  
Tung slagsondering SGF Metodblad SlbT (061001) och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
 

2 ÖVERSIKT BEFINTLIGA 
FÖRHÅLLANDEN 

2.1 TOPOGRAFI, YTBESKAFFENHET OCH 
MARKANVÄNDNING 

Undersökningsområdet ligger i stadsdelen Hulta i sydöstra delen av Borås 
och har en yta på drygt 1 ha. 

I större delen av undersökningsområdet har det tidigare pågått verksamhet i 
form av en handelsträdgård. Idag finns byggnader, fundament från växthus, 
asfalterade ytor samt löst material kvar från verksamheten.  

Storegårdsgatan delar aktuellt område i nordöst och utgör den östra 
begränsningen för området längre söderut. I söder och väster avgränsas 
aktuell fastighet av betesmark och naturområde. Längs västra 
fastighetsgränsen rinner en bäck. I den norra delen finns ett enfamiljshus och 
norr om gränsar ett villaområde.  

I nordöstra delen, öster om Storegårdsvägen, ingår ett mindre område i 
detaljplanen, som idag utgörs av naturmark.  

Marknivån inom undersökningsområdet på västra sidan om Storegårdsgatan 
sluttar generellt från norr, ca +200, ner mot sydöst, till ca + 193. Det mindre 
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området öster om Storegårdgatan sluttar från nordväst, ca +197 ner mot 
sydöst, till ca +195. 

2.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH 
KONSTRUKTIONER 

Byggnader med mera finns kvar efter tidigare verksamhet varav en byggnad 
längst i söder som idag används som garage. Ledningar och kablar finns 
inom aktuellt område.  

3 MARKTEKNISKA 
UNDERSÖKNINGAR 

3.1 POSITIONERING 
Inmätning av geotekniska sonderingspunkter har utförts av WSP Sverige AB 
i april 2020. Inmätningen utfördes av Anita Turesson med GPS av märket 
Topcon. 

Använt koordinatsystem i plan är SWEREF 99 13 30. Använt höjdsystem är 
RH 2000.  

3.2 GEOTEKNIK 

3.2.1 Fältundersökningar 
WSP Sverige AB har i april 2020 utfört geotekniska fältundersökningar för 
rubricerat projekt. Resultatet av undersökningarna i plan redovisas på ritning 
G-10-1-001 och enstaka borrhål på ritning G-10-2-001. 

Fältundersökningen har utförts av Viking Sellvén och Anita Turesson. 

Utförda undersökningar redovisas i Tabell 3.  

Tabell 3: Utförda undersökningar 

Sondering/provtagning antal typ/anmärkning 
Trycksonderingar 9  
Slagsondering 9  

Kalibrering och certifiering 

I Tabell  redovisas använd utrustning. Kalibreringsprotokoll lämnas på 
begäran. 

Tabell 4: Kalibrering 

Utrustning Kalibrerad datum 
Borrvagn GEOTECH 604 D 2018-02-16 



 
 

 

 
10302536 •  Hulta ängar  | 7   

3.3 HYDROGEOLOGI 
Inga grundvattenrör har installerats men en fri vattenyta avlästes i borrpunkt 
20W08 i öppet borrhål (2020-04-29) på djupet 2,6 m under markytan, vilket 
motsvarar nivå ca +193,5. 

3.4 MARKMILJÖ 
WSP Sverige AB har utfört en kompletterande Miljöteknisk 
markundersökning på aktuell fastighet, uppdragsnummer: 10302536. För 
tidigare utförd Miljöteknisk markundersökning, se under rubrik 1.3. 

3.5 MARKRADON 
Ingen fältundersökning avseende markradon har utförts i aktuellt uppdrag.  

4 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 

Inga avvikelser har noterats i samband med fältundersökningen. 

Två försök utfördes vid slagsondering för punkt 20W02. Båda försöken fick 
stopp på mellan 1,5 och 2 m. Den djupaste sonderingen redovisas i plan och 
enstaka borrhålsritning. 
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