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1 UPPDRAG 

1.1 BAKGRUND 

På uppdrag av Aktiebolaget bostäder i Borås, har WSP Sverige AB utfört platsbesök samt tagit fram 

data från Sveriges geologiska undersökning (SGU) i syfte att utgöra underlag för blivande 

detaljplanearbete. 

 

Bild 1: Aktuellt område för geoteknisk utredning (material erhållet från beställare). 

1.2 PLANERAD BYGGNATION 

Inom område 1 i nordväst planeras ett 17 våningar högt hus med garage i källarplan inom streckad 

linje (även utanför huset) och inom område 2 öster om befintliga bostadshus planeras radhus (4 

längor) med garage under, och mellan de två husen som ligger i norr (streckad linje). För att förtydliga 

så finns mer material inklippt i nästa bild.     



 
 

 

Bild 2. Urklipp från skiss där man ser var garagen skall anläggas vid radhus i norr och punkthus. 

1.3 DOKUMENTETS SYFTE 

Denna utredning och detta dokument har till syfte att översiktligt redogöra för de geotekniska och 

geologiska förutsättningarna inom aktuellt område. 

Utredningen ska ligga till grund för uppförande av detaljplan. 

Denna handling är ej framtagen som ett underlag för projektering. 

2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Aktuellt område ligger mellan Borås Lasarett och riksväg 40 och benämns Östermalm. Infartsvägen i 

norr heter Ekenäsgatan. Området är uppdelat i område 1 och område 2 som också beskrivs separat 

när det gäller geotekniska förutsättningar. 



 
 

 

Bild 3 visar översiktligt att hårdgjorda ytor och skogsmark är dominerande markslag i närområdet till de två stora bostadshusen i 

mitten på bilden. 

Förr låg sannolikt marken med måttlig lutning från berg i dagen i områdets mitt, men har på senare tid 

anpassats med brantare slänter för att skapa plana parkeringsytor och infartsvägar mm. Sannolikt har 

fyllning från närområdet flyttats mest till östra delen där den intilliggande byggnaden (Solhem 

Rehabmottagning) ligger på lägre nivå. Topografin styrs huvudsakligen av relativt ytligt berg i 

närområdet. 

2.1 OMRÅDE 1 TOPOGRAFI 

Området ligger nära korsningen mellan Ekenäsgatan i norr och Östermalmsgatan i väster där en 

parkeringsyta och mindre återvinningsstation ligger i dag. I söder ligger gaveln på det större 

bostadshuset och i sydost finns en högre terräng med ytligt berg och en del träd. 

Nivåmässigt ligger asfaltytan med parkering på drygt +172 och berget i öster går i närområdet upp till 

ca +182 så nivåskillnaden är ca 10 m. Vägen i väster lutar svagt ner mot söder och varierar mellan ca 

+173 vid korsningen och ca +170 längre söderut utanför den befintliga byggnadens gavel. Tittar man 

på slänten mot sydost inom området, med ytligt berg, så är lutningen ganska måttligt med en lutning 

mindre än 1:2 (utläst från nivåkurvorna på plankartan). Detta stämmer även med vad som 

Solhem 

Rehabmottagning 



 
 

observerades vid platsbesöket. 

 

 

Bild 4. Mer detaljerad bild på aktuellt område och planerad byggnad med underliggande större garage (streckad linje). 

 

Bild 5. Uppifrån (Eniro) där man ser aktuellt omdråde och befintliga parkeringsplatser mm. 



 
 

 

Bild 6. Tagen mot nordväst uppe från berget där gaveln på befintlig byggnad delvis syns längst till vänster. 

 

Bild 7.tagen mot söder från Ekenäsgatan på aktuellt omåde (östra delen) där man ser den måttliga kullen i bakgrunden. 



 
 

 

Bild 8. tagen från samma ställe som bild 7, men längre mot sydväst där man ser lutningen på området med ytligt berg. 

 

Bild 9. tagen mot sydost på området med berg i dagen som ligger strax norr om gaveln på den större befintliga byggnaden. 

Intressant är att lutningen på bergets överyta  stämmer väl med markens lutning vilket innebär att endast begränsat jordlager 

förekommer. Sticksondering med handhållen utrustning indikerade stopp mot berg på endast några decimeters djup på flera 

ställen, vilket stämmer med det som är synligt på aktuell bild. 

 



 
 

 

Bild 9. Tagen på måttligt lutande slänt upp mot berg i dagen i bakgrunden. Enstaka block förekommer. 

2.2 OMRÅDE 2 TOPOGRAFI 

Området ligger öster om Ekenäsgatan där marken till största delen utgörs av parkeringsytor och ett 

garage. I norr ligger marken på ca +170,5 för att i mitten av området ligga på drygt +173, men sen 

längre söderut ligger marknivån lägre på ca +171. Terrängen i öster och söder ligger på mycket lägre 

nivåer, som lägst ca +164 vid hörnet på befintlig byggnad. 

 



 
 

 

Bild 10 på område 2 där man ser radhus och framtida planerade garage. Generellt relativt plan mark med anlagda 

parkeringsytor, men sydost har brantare slänt skapats då marknivån annpassats till det befintliga huset i öster där en gångväg 

går intill huset. Sannolikt har fyllnadsmassor påförts på släntens ovansida för att skapa parkeringsytor mm. 



 
 

 

Bild 11. tagen mot söder där man ser infartsvägen till befintlig större byggnad (norra gaveln) som ligger väster om område 2. 

Där stickspjutet står i mitten på kortet är berget i princip i dagen endast täckt av anlagd grönyta.  

 

Bild 12. tagen mot väster från nordöstra hörnet av område 2 där man ser att marken norr om bef. garage ligger lägst inom 

aktuellt område 2, vilket passar då infart till nytt garage skall komma från denna sidan. 



 
 

 

Bild 13 Mot väster, tagen något längre söderut jämfört med bild 12 och där ser man att marken ligger högre på denna sida 

garaget. Marken har anpassats för att skapa planare parkeringsytor. 

 

Bild 14. tagen mot söder där man ser en mindre nivåskillnad mellan parkeringen till höger och gångvägen till befintliga huset 

som ligger öster om aktuellt område. 



 
 

 

Bild 15. tagen mot norr (andra hållet) jämfört med bild 14 där man ser gränsen för bef. parkering. 

 

 

Bild 16. Tagen mer mot väster där man ser stora block i grönytan. 



 
 

 

Bild 17. Vy mot väster på de stora blocken (upptill 2 m) som kvarlämnats. Parkeringsytan till vänster ligger på något lägre nivå 

längst i söder. 

 

Bild 18. Vy mot norr från slänten som ligger längst i sydost inom område 2 intill hörnet på befintlig byggnad i öster. Lokalt 

bortanför lyktstolpen bedöms slänten vara något för brant, vilket bör åtgärdas i senare skede. 

 



 
 

 

 

Bild 19. Vy mot norr vid slänten som ligger längst i sydost inom område 2 intill hörnet på befintlig byggnad i öster. Lokalt 

bortanför lyktstolpen bedöms lutningen vara något för brant (lutning 1:1.3) enligt befintlighetskartan vilket stämmer med 

verkligheten. Sannolikt är det platsbristen vid hushörnet som gjort att man lokalt lagt slänten något för brant. Slänten benämns A 

under kapitel Stabilitetsförhållanden. 

 

Bild 20 tagen på en mindre underminering som kan ha skapats på grund av lutningen och eventuellt framträngande dagvatten. 



 
 

 

Bild 21 tagen mot norr där man ser att parkeringen ligger något lägre närmast jämfört med ytan i bakgrunden. 

 

Bild 22 tagen mot sydväst där också en slänt finns men lutningen är något flackare bortsett från i hörnet där man fyllt upp med 

en del organiskt material.  



 
 

 

Bild 23 på slänten som är ovanligt brant på grund av ett upplag med överskottsmaterial. Sektionen benämns B under kapitel 4.4. 

 

Bild 24 på slänten som i sydöstra hörnet (sektion B) som bör flackas ut – mindre avschaktning vid släntkrön. 



 
 

 

Bild 25 tagen mot öster nära den befintliga byggnaden i väster som ligger något högre än närmaste parkeringsytan ,men till 

vänster ligger den högre parkeringen längre norrut  på ungefär samma nivå. 

 

Bild 26 tagen längre söderut parallellt med byggnaden där häcken i bakgrunden ligger inom södra hörnet av område 2. Flera 

grönytor förekommer intill asfaltytorna. 

 



 
 

 

Bild 27 tagen mot norr från sydligaste delen intill häcken som omnämns på bild 26. 

3 MARKTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 

3.1 GEOTEKNIK 

3.1.1 SGU kartgenerator 

För kontroll av aktuella jordlager och jorddjup har SGU:s kartmaterial tagits fram. 

3.1.2 Utförd undersökning 

Platsbesök utfördes 2019-11-19. 

Ingen geoteknisk fältundersökning har utförts inför föreliggande PM.  

3.2 MARKMILJÖ 

Det är okänt om någon miljöteknisk markundersökning har utförts på området. 

4 MARKTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 JORDLAGERFÖLJD 

Sammanfattningsvis utgörs jorden av fyllnadsmaterial ovan begränsade jordlager av sandig Morän 

som vilar på berg. Störst variationer finns sannolikt där mycket massor påförts i anslutning till de 

brantare slänterna öster om parkeringsytorna. Jorddjupskartorna är grova uppskattningar vilket 



 
 

innebär att avvikelser förekommer. En av de viktigaste faktorerna är att bergets nivå varierar, vilket 

innebär att bergschakt sannolikt blir nödvändig för att komma ner till framtida källarnivåer både inom 

område 1 och område 2. Sannolikt finns störst variation inom område 1 då det bedöms vara mindre 

jorddjup närmare berget i sydost som sen kan öka relativt mycket mot nordväst. På andra sidan 

Östermalmsgatan finns dock åter berg i dagen så kartans uppgift om 3-5 m jorddjup anses rimligt. 

 

 

Bild 28 Enligt SGU:s jordartskarta består jordlagren av sandig Morän (blå färg) och ytligt berg (röd färg).  

Jorddjupen uppskattas vara endast 3-5 m inom område 1. 

   

Bild 29 Jorddjupen uppskattas vara endast 3-5 m inom område 1 och 1-3 m inom område 2.  

  



 
 

4.2 BERG 

Berget utgörs av gnejs som innebär att bergkvaliteten är normal för svenska förhållande med goda 

hållfasthetsvärden. 

 

Bild 30 Berget i området utgörs enligt berggrundskartan av granodioritisk gnejs. 

4.3 GRUNDVATTENNIVÅER 

Utgående från platsbesöket bedöms grundvattennivån ligga på relativt stora djup (>3-5 m) eftersom 

intilliggande vattendrag ligger på lägre nivåer framförallt inom område 2 som ligger mycket högt upp 

jämfört med den befintliga byggnaden. Område 1 ligger lägre, men ravinen i norr där ett vattendrag 

finns ligger nästan 10 m lägre så även där dräneras vattnet bort i den sandiga Moränen. Dagvatten 

som samlats på parkeringsytorna verkar ledas via plaströr bort från området (kan även ha annan 

funktion). 



 
 

 

Bild 31 på ett plaströr från parkeringsytan som leder vatten ner i slänten. 

4.4 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN 

Marken i området är relativt plan, men lokalt vid två ställen ska mindre åtgärder vidtas för att 

säkerställa stabiliteten då lutningen bedöms vara något för brant. 

 

Bild 31  Planskiss över sektion A och sektion B där marken bedöms något för brant. Verklig marknivå kan ligga något högre då 

fyllning nyligen lagts ut i sektion B. 



 
 

 

I sektion A har man behövt ställa slänten brantare för att få utrymme för gångväg intill huset som ligger 

nästan 5 m under parkeringsytan. Förslagsvis flackas slänten något ner till lutning 1:2 så att inte 

erosion uppstår i framtiden. Enklaste alternativet är att lägga släntkrön något närmare det nya 

området. 

I sektion B har man också något för brant slänt men det verkar bero på att man fyllt på med massor 

och organiskt material längst ut på släntkrön. Även här bör man flacka slänten så att lutningen är 1:2 

vilken innebär en enkel avschaktning av området uppe där löv mm har lagts ut. 

4.5 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 

De naturliga jordlagren i området bedöms inte vara sättningsbenägna då de utgörs av sandig Morän. 

Påförda fyllnadsmassor bör dock kontrolleras under framtida byggnader så man har schaktat bort 

organiskt material i tidigare skede. Återanvändning av massor kan sannolikt ske förutsatt att 

återfylllningen packas i lager. 

4.6 MARKRADONFÖRHÅLLANDEN 

SGU:s radonriskkarta visar att det är ett lågriskområde, vilket betyder att området huvudsakligen 

består av lågradonmark (normalradonmark kan förekomma). Lågriskområde är en grov klassificering i 

planskede.   

  

Bild 32. SGU:s radonriskkarta 2000 är en grov klassificering i planskede. Kartan visar att aktuellt område huvudsakligen är ett 

lågriskområde.  

5 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

5.1 GRUNDLÄGGNING 

Aktuella förhållanden bedöms som enkla utan behov av någon form av geotekniska 

förstärkningsåtgärder. Med hänsyn till att berg finns på små djup bör man dock beakta att sprängning 

kan krävas inom flera områden där källare skall utföras. Vid grundläggning som delvis utförs på berg 



 
 

och naturlig morän skall beaktas att undersprängning minst 1 m under framtida golvnivå krävs. 

Alternativet kan vara att man utför grundläggning direkt på berg i kombination med plintar till berg där 

jorddjupen är större.  

5.2 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN 

Några detaljerade stabilitetsutredningar bedöms inte krävas, men åtgärder som beskrivs i kapitel 4.4 

där marken lutar något för mycket skall markeras i detaljplanen. Kan man av utrymmesbrist inte göras 

slänten flackare får man utreda stabiliteten vidare. 

5.3 RADON 

Om osäkerhet råder beträffande radonhalt i fyllningsjorden bör radonhalten mätas med en 

spektrometer. Om fyllningsjorden redan är klassad som lågradon eller normalradon gäller 

rekommendationen att bygga radonskyddande.  

5.4 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 

Kompletterande undersökningar erfordras främst för att kontrollera bergets nivå för att kunna kartera 

vilka områden som kräver bergschakt. Förslagsvis utförs ett antal jord-berg sonderingar för att 

bestämma bergets nivå. 

 


