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1 UPPDRAG 

WSP Sverige AB, avdelning Geoteknik i Göteborg, har på uppdrag av 
Åkermyntan 5 AB, Västbostad, utfört geotekniska undersökningar som skall 
utgöra geotekniskt underlag för detaljplanering på kvarteret Åkermyntan 5 m. 
fl. i Borås kommun.  

I ett första skede (2016-07-13) undersöktes södra delen av kvarteret 
Åkermyntan (inringat i rött) och närliggande naturområde i sydväst där ny 
cykelväg är planerad (inringat i lila), se Figur 1.  

Området för ny detaljplanering har utökats mot nordöst (inringat i blått) där 
geotekniska undersökningar har utförts samt kompletterande undersökningar 
i södra delen av kvarteret Åkermyntan (inringat i rött; 2017-08-18). Ytterligare 
undersökningar för planerad GC-väg i sydväst har tillkommit (inringat i lila; 
2017-11-17). 

 

Figur 1. Figur 1. Översiktsbild av fastighet Åkermyntan 5 m fl. Tidigare undersökt 
område är inringade i rött och lila (2016-07-13), samt utökat område i nordöst, 
inringat i blått,(www.eniro.se). 

2 BEFINTLIG BEBYGGELSE 

Befintlig bebyggelse består till största delen av mindre kontorslokaler, 
verkstäder och lagerutrymmen. Byggnader finns uppförda i 1 till 3 våningar 
och ett hus i 5 våningar. Det är dock inte känt om någon av dessa byggnader 
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har källare eller hur de är grundlagda. Externa och interna ledningar och 
kablar finns inom området. 

3 PLANERAD BYGGNATION 

Syftet med den kommande detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 
blandad bebyggelse med både fristående och sammanbyggda 
flerbostadshus i form av lägre kvartershus på 3 till 5 våningar och fristående 
punkthus på upp till 7 våningar samt radhus, se Figur 2. Byggrätten kommer 
att vara koncentrerad inom fastighetsgränsen Åkermyntan 5 med möjligt 
undantag för fastighetens södra gräns där byggnation kan komma att ske 
något utanför befintlig fastighetsgräns. I detta område (Tallmyren, fastighet 
Bergsäter 1:1) kan lekanordningar komma att tillåtas samt förändrade och 
nya gång- och cykelvägar.  

 
Figur 2: Vy från söder av illustrativ 3D-modell över området (Åkermyntan 5 
Planbeskrivning Samråd BN2015-887). 

4 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Den geotekniska undersökningen utfördes i maj 2016 och juni 2017. 
Undersökningen bestod av trycksondering, slagsondering, jord-
bergsondering, hejarsondering och skruvprovtagning samt sticksondering i 
torv. En markradonundersökning samt bergteknisk besiktning har också 
utförts. 

Resultatet från undersökningarna redovisas i en särskild handling kallad 
Markteknisk Undersökningsrapport (MUR), daterad 2016-07-13 och 
reviderad 2017-11-17. 

I en miljöteknisk markundersökning från mars 2016, utförd av WSP 
Environmental (uppdragsnr: 10223123), redovisas resultat från tidigare 
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fältundersökning (8 skruvprovtagningar och 4 installerade grundvattenrör). 
Fältresultat från utökad (2017) miljöteknisk markundersökning är inkluderade 
(9 skruvprovtagningar och 4 installerade grundvattenrör). 

5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

5.1 OMRÅDESBESKRIVNING OCH TOPOGRAFI 
Planområdet ligger i stadsdelen Bergsäter i sydöstra Borås och omfattar hela 
kvarteret Åkermyntan och delar av de angränsande naturmarkerna. 
Planområdet är ca 102500 m2 stort. Stor del av området utgörs av 
industriområde med pågående verksamheter. Området kantas av 
Rosendalsgatan i nordväst och Neumansgatan i nordost. I öster till sydväst 
kantas området av ett torvområde som avvattnas av bäckar med avrinning 
mot sydväst. Berg i dagen med branta bergslänter finns längs östra delen av 
området samt strax utanför den sydöstra plangränsen samt i nordväst.  

Torvområdet avvattnas av grunda förgrenade bäckar med avrinning mot 
sydväst, se Foto 1. 

 

Foto 1. Bäck i torvområdet sydöst om industriområdet. Vy mot söder. 

 

I Sydvästra delen utanför planområdet utfördes en jordartskartering i en 
korridor för ny cykelväg. Terrängen består av ett torvområde kantat av berg 
mot söder och en jordslänt i norr. Mycket stora block förekommer intill och i 
jordslänten som också visar tecken på jordkrypning i form av böjda 
trädstammar, se Foto 2.  

Industriområdet är plant med nivåer på mellan ca +152 och +153. 
Naturområdet söder och öster om industriområdet ligger generellt på nivåer 
mellan +151 och + 153. Korridoren sydväst om planområdet ligger på nivåer 
mellan ca +152 och +154.  
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Foto 2. Träd i jordslänt sydväst om aktuellt planområde. Trädens form visar 
tecken på jordkrypning i jordslänten. Vy mot norr. 

5.2  JORDLAGERFÖLJD 
Jorden består i större delen av industriområdet överst av fyllning och 
därunder av torv och friktionsjord som via fastare friktionsjord, sannolikt 
morän, vilar på berg. I nordvästra och norra delen av industriområdet består 
jorden överst av fyllning och därunder av friktionsjord som vilar på berg. 
Utanför industriområdet, i söder och öster består jorden överst av torv och 
därunder av friktionsjord som via fastare friktionsjord, sannolikt morän, vilar 
på berg. 

Jorden har en generellt hög relativ fasthet överst i fyllningen. I därunder 
förekommande torv är den relativa fastheten mycket låg till låg. I 
underliggande friktionsjord är den relativa fastheten först medel till hög för att 
bli hög till mycket hög på stora djup, se tabell 1 (notera punkt 2 för siltig jord). 

Fyllningen är ca 2 m mäktig och består främst av grusig siltig sand/grusig 
sand med inslag av siltig torrskorpelera, växtdelar, tegel och betongrester i 
provtagna punkter. Större delen av fyllningen är asfaltsbelagd med undantag 
i södra delen av industriområdet.  

Torven förekommer i större delen av planområdet och antas saknas endast i 
västra och norra delen, se Bilaga 1. Inom industriområdet är torven täckt av 
fyllning och har sin största mäktighet i södra och östra delen där den 
återfinns på mellan ca 2 och 6 m djup under markytan. Torven har en 
vattenkvot på mellan 170-440% i provtagna punkter och den relativa 
fastheten är mycket låg till låg. I naturområdet söder och öster om uppfylld 
mark är torvens största mäktighet > 4 m i provtagna punkter.  

Friktionsjorden ner till provtagna djup består av sandig silt och siltig sand 
med inslag av gyttja, dy, torvkörtlar och växtdelar. Den relativa fastheten 
varierar mellan medel till hög. 
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Bergets nivå varierar mellan 3 och 19 m under markytan i provtagna jord-
bergsonderingspunkter, vilket motsvarar nivåerna ca +150,5 respektive 
+135. I industriområdets västra del återfinns de grundaste djupen till berg 
medan de största djupen till berg finns i den södra och östra delen.  

Tabell 1.Urklipp ur Plattgrundläggningshandboken, notera tillägget 2) för siltig 
jord.  

 

5.3 BERG 
Berget utgörs av en granitisk gnejs och är främst synligt som av isen slipade 
hällar. Berget var till stora delar bevuxet med mossa och annan växtlighet. 
Det förekommer en del större träd på berget som är dåligt förankrade med 
ytligt rotsystem. 

5.4 BERGSTABILITET 
Berget utgörs främst av inlandsisen slipade hällar och storstabiliteten hos 
samtliga bergslänter är god. Växtligheten i området innebär att bergslänter 
på den östra sidan inte är besiktningsbara i detalj. Ett antal träd växer direkt 
på berget och dessa har därmed dålig förankring. 

Vid två bergslänter strax utanför planområdet, se ritning G-10-1-0002, 
behöver ytterligare besiktning utföras, om byggnader planeras inom 5 m från 
släntfot. Detta för att undvika att behöva utföra åtgärder när byggnaderna är 
uppförda. Åtgärder som är aktuella är berg- och vegetationsrensning samt 
förstärkning med enstaka bergbult. 

Slänterna påverkar inte byggbarheten och besiktning kan utföras i samband 
med byggnation. 
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5.5 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 
Sättningsförhållandena är mycket ogynnsamma inom stora delar av området, 
eftersom organiska jordar, som torv, är mycket sättningskänsliga. Även små 
belastningar från byggnad eller uppfyllnad skulle här kunna ge betydande 
sättningar, vilket skall beaktas för såväl byggnader som hårdgjorda ytor och 
ledningar. 

Vid platsbesök konstaterades sättningsskador på befintlig bebyggelse, se 
Foto 3 och 4 nedan. Detta tyder på pågående sättningar i området.  

Sättningsförhållandena i eventuell förekommande moränmark, norra delen, 
är mycket goda under förutsättning att några enstaka förstärkningsåtgärder 
vidtas. Dessa åtgärder omfattar avschaktning av befintlig mullhaltig ytjord 
och torv under blivande byggnader och uppfyllningar, samt att 
förekommande jord med mycket lös till lös lagringstäthet packas.  

 

Foto 3. Exempel på sättningsskada. Huset är sannolikt pålat medan marken 
runt och under huset sakta sjunker. Det är stor risk för att befintliga ledningar 
går sönder mellan hus och mark.  
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Foto 4. Exempel på sättningsskada.  

5.6 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN 
Stabilitetsförhållandena i torven är mycket ogynnsamma, med hög risk för 
markgenombrott redan vid små belastningar.  

Stabilitetsförhållandena i eventuell förekommande moränmark kan generellt 
sett sägas vara goda och någon risk för spontana skred eller ras finns inte. 

En stabilitetsutredning utfördes för området sydväst om Åkermyntan där en 
GC-väg planeras. Platsbesök för kontroll av torvdjup och förslag på läge 
redovisas i bilaga 2. Stabilitetsutredning redovisas i bilaga 3. Uppskattning 
av massor för stabilitetsåtgärd och GC-väg redovisas i bilaga 4. Efter 
synpunkter från SGI, daterade 2018-01-26, har en revidering av bilaga 3 och 
4 utförts.  

6 MARKRADON 

Området klassificeras som normalriskområde, vilket innebär att marken 
huvudsakligen består av normalradonmark.  

Radongashalten i jordluften uppmättes i sex punkter i fyllning, fördelade över 
området. Fem av mätningarna visar halter mellan 13-37 kBq/m3 och ett värde 
visar 101 kBq/m3. Det innebär att fem mätningar hamnar inom 
normalradonmark och ett värde inom högradonmark.  

De inom området rådande geologiska förhållandena innebär att marken bör 
klassificeras som normalradonmark (10-50 kBq/ m3 för grus, sand). 

Beträffande mätningarnas utförande och resultat, se även Markteknisk 
undersökningsrapport, geoteknik (MUR).  
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7 GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

I den miljötekniska markundersökningen (WSP Environmental, 2016), 
installerades fyra grundvattenrör ned till mellan 2 och 3 m djup under 
markytan, inom den södra delen av industriområdet. Grundvattennivån 
avlästes i november 2015 och visade nivåer på mellan 0,76 - 0,86 m under 
markytan. I juni 2017 installerades fyra nya grundvattenrör i norra delen av 
industriområdet, ned till mellan 3 och 4 m djup under markytan. 
Grundvattennivån avlästes i juli 2017 och visade nivåer på mellan 0,65 – 1,9 
m under markytan.  

Vid observation i skruvborrhål 16W07 i maj 2016 låg grundvattenytan på ca 
1,2 m djup under markytan. Vid observation i skruvborrhål 17W03 i juni 2017 
låg grundvattenytan på ca 0,7 m.  

Generellt gäller att grundvattenytan varierar under året i friktionsjord med 
årstid och nederbördsförhållanden. I moss- och kärrmarker ligger 
grundvattenytan i eller strax under markytan större delen av året.  

8 GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER 

8.1 RADONSKYDD 
Med avseende på radongashalterna i jordluften, klassificeras området som 
normalradonmark.  

Enligt gällande anvisningar från Boverket skall byggnader på 
normalradonmark uppföras radonskyddande, vilket innebär att särskilda 
åtgärder krävs för att skydda byggnaden mot inträngande av luft från 
marken. 

Radonbidrag kan även komma från byggmaterial och vatten. 

8.2 GRUNDLÄGGNING 
Grundläggningen skall utföras och kontrolleras i Geoteknisk Kategori 2 
(GK2) och Säkerhetsklass 2 (SK). 

Grundläggning av byggnader kan utföras med plattor på konventionellt sätt 
på återfyllning efter urgrävning av organisk jord.  

Inom största delen av planområdet förekommer torv, antingen direkt i 
markytan eller under ca 2 till 3 m fyllning. Om byggnader skall uppföras och 
hårdgjorda ytor anläggas (som t.ex. cykelvägar) inom detta område krävs 
grundförstärkning genom förslagsvis urgrävning av den organiska jorden och 
underliggande lös jord. Urgrävningsdjupet uppskattas bli uppemot 8 m inom 
södra och östra delen inom Åkermyntan 5, och succesivt minska mot 
nordväst och norr, se bilaga 1. Bilaga 1 visar uppskattat urgrävningsdjup i 
plan. Uppskattningen är baserad på utförda provtagningar och avvikelser 
förekommer. 

Där urgrävningsdjupet uppgår till mer än 4 m bör urgrävningen utföras med 
succesiv återfyllning. En särskild arbetsplan bör upprättas i samarbete med 
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geotekniker, som redovisar arbetsordning och de särskilda åtgärder som 
krävs för att undvika stabilitetsproblem i schakten under arbetet och minska 
risken för framtida sättningar. 

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. Vid urgrävningsdjup större än ca 1 till 2 m 
kan urgrävning och återfyllning komma att utföras under vatten, varvid 
sprängsten rekommenderas att användas för återfyllning i botten tills 
fyllningen når över vattenytan och packning kan utföras. Det är viktigt att 
eventuell sprängstensfyllning tätas med ett materialskiljande lager av 
geotextil eller annat material som förhindrar att jord blandar sig med 
sprängstensfyllningen. För att inte riskera en sänkning av grundvattennivån 
bör urgrävningen utföras under vatten. Ett kontrollprogram bör upprättas.  

Beroende på höjdsättning kan byggnader i västra delen av planområdet 
behöva grundläggas på berg. För att inte otillåtna sättningsdifferenser skall 
uppstå under tänkt byggnad skall minst 0,5 m berg sprängas bort under 
underkant platta innan packad återfyllning utförs om endast delar av huset 
kräver bergschakt. 

8.2.1 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. 

Silt och siltig sand kan lätt bli flytande i samband med schaktarbeten, 
speciellt om vattenkvoten är hög. 

I ledningsgravar kan de bli aktuellt med strömningsavskärande fyllning. 

 

9 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 

Om urgrävning vill utföras i torrhet till djup större än 1 till 2 under markytan 
kommer det ske en tillfällig sänkning av grundvattennivån. Denna tillfälliga 
avsänkning kommer kunna påverka omkringliggande områden och ge 
skadliga sättningar i närliggande byggnader. Påverkansområdet och 
storleken på avsänkningen bör utredas av hydrogeolog.  

Kompletterande geoteknisk undersökning bör utföras i läge för nya 
byggnader när de nuvarande byggnaderna är rivna. Förslagsvis utförs 
hejarsonderingar för att bestämma friktionsjordens egenskaper (bl.a. 
sättningsegenskaper). 
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10 BILAGOR 

Uppskattat urgrävningsdjup Åkermyntan  Bilaga 1 (1 sida) 

Platsbesök GC-väg sydväst om Åkermyntan Bilaga 2 (7 sidor) 

Stabilitetsutredning GC-väg   Bilaga 3 (17sidor) 

Massuppskattning GC-väg   Bilaga 4 (5 sidor) 

 

 


