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Åkermyntan 5 m.fl. i Borås
Utlåtande gällande geotekniska förhållanden avseende grundläggning och markförstärkning inför exploatering av aktuellt område för bostäder på fastigheterna
Åkermyntan 5 m.fl. i stadsdelen Bergsäter i Borås.

1

Inledning och syfte
Inhouse Tech Geoteknik Göteborg AB har på uppdrag av Borås Åkermyntan 5
fastigheter AB utfört en översiktlig geoteknisk bedömning av tidigare utförda
geotekniska undersökningar och rekommendationer avseende grundläggning och
markupparbetning för exploatering av området.
Detta geotekniska utlåtande är en förstudie och inget projekteringsunderlag.
Utlåtande avser att ge en översiktlig beskrivning av de geologiska förhållandena samt
översiktligt belysa följande frågeställningar inför projektering.
a)
b)
c)
d)
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Geotekniska- och geohydrologiska förhållanden
Sättningsproblematik och tidigare verksamhet i området ur geoteknisk synpunkt
Grundläggning av byggnad och hårdgjorda ytor
Urgrävning av torv av byggtekniska skäl

Underlag
Följande handlingar är underlag för detta utlåtande:




3

Markteknisk undersökningsrapport (MUR), detaljplan Borås Åkermyntan 5
fastighets AB, Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad, uppdragsnr. 10223080,
10252913, daterad 2016-07-13, rev A 2017-11-17 [1]
Inledande översiktlig miljöteknisk markundersökning – Åkermyntan 4 m.fl.
Upprättad av: WSP Environmental Sverige, uppdragsnr. 10253461, daterad
2017-08-25 [2]
PM Planeringsunderlag Geoteknik, Detaljplan Åkermyntan 5 m.fl.. Upprättad
av WSP, datering 2016-07-13, reviderad 2017-11-17. [3]

Geotekniska- och geohydrologiska förhållanden
De geologiska förhållandena i området beskrivna i [1] kan generellt sammanfattas med
att området överst består av fyllning och därunder av organisk jord såsom torv och dy
ovan friktionsjord, sannolikt morän, som vilar på berg.
I nordvästra och norra delen av industriområdet består jorden överst av fyllning som
vilar på friktionsjord ovan berg. Industriområdet angränsar i söder och öster till
torvmark ovan friktionsjord på berg.
Terrängen är plan med mindre höjdskillnader inom fastigheterna. Markytans nivå
varierar mellan ca +152 och +154.
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Grundvattenytan är belägen nära markytan och ligger generellt ca 0,7 á 1,2m under
befintlig markyta [1].
3.1

Äldre undersökningar före exploateringen
Borås Byggnadskontor utförde 1945 en geoteknisk undersökning innan området
exploaterades.
Den äldre undersökningen visar att området domineras av torv och dy med 0 till 8m
mäktighet ovan finsand och grus. Sammanställning av uppmätta torv/ dy mäktighet
visas med blå text i figur 1. Uppmätt torv/ dy mäktighet från WSP:s undersökning
2016/2017 visas i rött i figur 1.

Figur 1. Sammanställning torv/ dy mäktighet 1945 och 2016/2017.
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Uppmätt mäktighet av torv/ dy mellan perioden 1945 till 2017 visar att den organiska
jorden komprimerats av områdets utfyllning. Komprimeringen är i storleksordningen
40-60% av dess ursprungliga uppmätta mäktighet.

4

Sättningar- och konsolideringsförhållanden
Området som före exploateringen var en kärrmosse har succesivt fyllts ut med friktionsjord av sand- och grus samt krossmaterial och grövre sten/ blockfyllning i syfte att förbelasta ytan inför byggnation. Flygfoton från 1946 till 1967 visar hur området
exploaterats, se figur 2 & 3.

Figur 2. Flygfoto från 1946, bilaga 2 i [2]

Figur 3. Flygfoto från 1967, bilaga 2 i [2]
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Flygfoton senare än 1967 visar att området använts som industri/ affärsområde utan
större förändringar avseende marbelastningar. Under årens lopp har det sannolikt
påförts ytterligare fyllnadsmassor i takt med att torven/ dyn konsoliderat i området och
sättningar utbildats.
Jämförs ursprunglig torv/ dy mäktighet med resultatet från sonderingarna 2016/ 2017 är
mäktigheten av torv/ dy mellan 40 och 60% av ursprunglig mäktighet, vilket stämmer
relativt väl med erfarenheter av förbelastning i torv. Konsolideringen i området har
sannolikt pågått sedan slutet av 60-talet, vilket innebär att torven/ dyn varit belastad i ca
50år och att sättningarna därmed har utbildats klart och avstannat.
Exploateras området och markytan höjs kommer nya sättningar att utbildas med tiden.
Torven/ dyns minskade permeabilitet och kompressibilitet till följd av den tidigare
belastningen innebär att måttliga tillskottslaster (några decimeter) medför hanterbara
sättningar i området.

5
5.1

Grundläggning av byggnader och hårdgjorda ytor
Byggnader
Samtliga byggnader rekommenderas grundläggas med pålar. Valet av påltyp och om
pålarna skall utföras som slagna spetsbärande pålar eller borrade spetsbärande pålar
beror på erforderlig lastkapacitet, byggnadernas utformning och befintlig fyllnings
sammansättning. I samband med de geotekniska undersökningar har det påträffats både
block och andra hinder i mark som kan utgöra hinder för slagna pålar, vilket kan
motivera att borrade pålar lokalt är att föredra men detta får utredas närmare i senare
skede.
Djup till berg är verifierat med jordbergsondering i 7 punkter inom området och varierar
mellan ca 3m till 19m med de större djupen i östra delen av området och minskat djup i
västra delen.
Anslutning mellan byggnad och ledningar i mark behöver utföras som flexibla
anslutningar så att sättningsskillnader kan tas upp i ledningarna. Ledningar under
byggnader bör hängas upp i bottenplattan.

5.2

Hårdgjorda ytor
Generellt för hårdgjorda ytor inom området bör dagens marknivåer bibehållas i
möjligaste mån för att minska risken för skadliga framtida sättningar.
Befintliga fyllnadsmassor på ytor utanför planerade byggnader rekommenderas att
packning utförs innan grundläggningsarbeten påbörjas. Syftet med att utföra packning
av befintlig fyllning är att detektera om svagare partier lokalt förekommer som behöver
skiftas ut och ersättas med bättre fyllnadsmassor som packas.
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Grundläggning av hårdgjorda ytor såsom parkeringsplatser, körytor etc. bör förstärkas
med geonät för att minska risken för lokala sättningar. Lastkompensation med
lättfyllning eller cellplast kan bli aktuellt för att minimera risken för ojämna sättningar.
Detta gäller främst i östra och södra delen av området där torvmäktigheten är störst.
Hårdgjorda ytor som ansluter till byggnaders entréer skall kompenseras med lättare
fyllnadsmassor, typ leca, hasopor eller cellplast, för att minimera risken för
sättningsskillnaden. Länkplattor kan bli aktuellt mellan byggnad och mark för att
säkerställa tillgänglighetsanpassningar.
Vid anläggning av större areal hårdgjorda ytor är det viktigt att nederbörd (ytvatten)
tillåts infiltrera ner i jorden under asfalterade så att grundvattennivån ej sänks.
5.3

Ledningar i mark
Ledningar i mark som ansluter till pålade byggnader måste utföras med flexibla
kopplingar så att sättningsskillnader mellan mark och byggnad kan tas upp i ledningen.
Ledningar under byggnader hängs upp i bottenplatta så att de ej påverkas av eventuella
sättningar i undergrunden utan sättningsskillnader tas upp i övergången byggnad mark
enligt ovan.
Ledningar med självfall projekteras utifrån risken för framtida sättningar i området,
vilket innebär att fallet i ledningarna ska anpassas så att bakfall ej uppkommer i
området.
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Urgrävning av torv
Urgrävning av all torv i området har rekommenderats i detaljplaneutredningen som
förstärkningsåtgärd av byggtekniska skäl, enligt den omfattning som redovisas i bilaga
1. En total urgrävning och ersättning med fyllnadsmassor av friktionsjord eller
sprängsten medför mycket omfattande masshantering.
Masshanteringen innebär omhändertagande av befintliga fyllnadsmassor som ställvis är
förorenade, borttransport av torv som sannolikt behöver deponeras samt inkörning av
fyllnadsmassor i form av sprängstens eller liknande för att ersätta borttagna massor.
Vår bedömning är att torven som idag finns i området bör vara kvar. Torv/ dy massorna
har konsoliderat under närmare 50 år och är komprimerade för dagens lastsituation.
Genom att bibehålla dagens marknivåer i så stor utsträckning som möjligt samt att
bibehålla grundvattensituationen i området bedöms att framtida sättningar kommer att
vara hanterbara med torv/ dy lagret som finns inom området.
Höjningar av framtida marknivåer kan lastkompenseras med lätta fyllnadsmassor så att
ytterligare belastning undviks.
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Föroreningar i mark
Föroreningar i mark förekommer inom området och skall behandlas i enlighet med
tidigare utredning [2]. Föreskrivna kompletteringar och behovet av ytterligare
markmiljöundersökningar som rekommenderas i [2] kommer ej att förändras tillföljd av
att torven bibehålls i området.
Masshanteringen kommer dock att bli betydligt mindre omfattande om torven bibehålls
då endast den förorenade jorden schaktas bort och ersätts med rena jordmassor.
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Rekommendationer till grundläggning
Det tidigare kärrtorvområdet har sedan slutet av 60-talet varit komprimerat genom
förbelastning med fyllnadsmassor av grus, sand, sten och krossmaterial med 2 till 4m
mäktighet. Jämförelser mellan sonderingar från mitten av 40-talet (innan området
exploaterades) och 2016/2017 visar att torven under fyllningen komprimerats till mellan
40-60% av ursprunglig mäktighet. Komprimeringen har pågått under mer än 50 år för
huvuddelen av området, vilket innebär att torven är konsoliderad för dagens belastning.
Planerad utbyggnad med bostäder, nya vägar, hårdgjorda ytor och grönytor rekommenderas därför att utföras utan att skifta ur torven under den befintliga fyllningen.
Byggnader och konstruktioner grundläggs på spetsbärande slagna eller borrade pålar till
berg. Lätta byggnader såsom förråd etc. kan möjligtvis grundläggas med platta på mark
i kombination med lättfyllning. Anslutningar till pålade konstruktioner såsom ledningar
etc. bör utföras med flexibel anslutning så att sättningsskillnader mellan mark och
byggnad kan tas upp i ledningen
Marknivå för nya vägar och hårdgjorda ytor bör behållas i dagens nivåer för att
minimera risken för framtida skadliga sättningar. Alternativt kan de lastkompenseras.
Befintliga fyllnadsmassor ska kontrolleras avseende föroreningar u enlighet med [2].
Innan grundläggning påbörjas bör kvarvarande rena fyllnadsmassor packas och
kontrolleras så att lokala svaga områden kan skiftas ut och ersättas med kontrollerade
fyllnadsmassor.
Inför detaljprojektering krävs kompletterande geotekniska undersökningar.
Omfattningen av undersökningarna bestäms i senare. Kompletterande markmiljöundersökningar och analyser enligt [2] är också viktiga inför projekteringen av området.

INHOUSE TECH GEOTEKNIK GÖTEBORG AB

Marcus Dahlström
Senior Geotekniker

Jani Nieminen
Granskare
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N
0-1.0 m F/Sa
1.0-2.0 m F/grSa
2.0-5.0 m sigrSa

0-1.0 m F/Sa
1.0-3.0 m F/grSa

0-2.0 m F/mugrSa
2.0-4.0 m grsiSa
0-0.8 m
0.8-1.5
1.5-2.7
2.7-3.0

F/grSa/Sa
m F/grSa, Torv
m Torv
m siSa

0-2.0 m F/grSa
2.0-4.0 m Torv
4.0-5.0 m siSa

0-1.6 m F/grsiSa
1.6-3.5 m Torv
3.5-5.0 m saSi

0-2.0 m F/grSa
2.0-3.0 m Torv

0-1.0 m F/Sa
1.0-1.4 m F/gr Sa

0-2.2 m F/grsiSa
2.2-4.6 m Torv
4.6-5.0 m saSi

0-2.0 m F/siSa/siLet
2-2.7 m Torv
2.7-4.0 m si Sa

0-1.2 m F/grSa
1.2-2.0 m Torv
2.1 m stopp på Bl/B

0-2.2.0 m F/grsiSa
2.2-5.1 m Torv
5.1-6.0 m gySi

0.4-2.2 m F/grsiSa,Sa
2.2-6.0 m Torv
6.0-7.0 m dysaSi

Bilaga 1
0.4-2.8
2.8-6.5
6.5-7.3
7.3-8.0

m
m
m
m

F/grsiSa, Sa
Torv
gySi
siSa

Generalisering av uppskattat
urgrävningsdjup.
0-2 m
2-4 m
4-8 m
Jordarter bestämda i fält
(från Miljöteknisk
markundersökning 2016, 2017)

Observera att avvikelser
förekommer, t.ex. är det inte
känt om urgrävning har utförts
under byggnader.

