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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 kontrollera befintliga geotekniska 

förhållanden. 

1.2 DOKUMENTETS SYFTE 

 

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

förutsättningarna inom området. 

2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Aktuellt område ligger norr om Ekenäsgatan som utgör en infartsväg med högre terräng med berg i 

dagen söder om gatan och ett lägre område norr om gatan, vilket syns på planen nedan.  

 

Bild 1 visar aktuellt område norr om Ekenäsgatan (bild frän tidigare Geo PM 2019). 

2.1 TOPOGRAFI 

Området ligger norr om Ekenäsgatan. Nivåmässigt ligger gatan med svag lutning mot öster och 

marknivån är mellan drygt +172 och knappt +171 inom gatan. I väster går Östermalmsgatan och i 

öster ligger en parkeringsyta på något lägre nivå. Norr om Ekenäsgatan lutar marken ner mot norr där 

den i botten bedöms vara ca +162. Slänterna bildar ett U och har generellt olika lutningar vilket syns 

utgående från nivåkurvorna där ekvidistansen är 1 m mellan nivåkurvorna. Terrängen beskrivs 

utgående från bilder tagna vid platsbesöket. 



 
 

 

 

Bild 2 tagen mot väster längs med Ekenäsgatan inom den västra delen av området och man ser att slänten i bakgrunden går i 

mer nord-sydlig riktning jämfört med slänten längs med vägen. 

 

Bild 3 tagen också mot väster längs med Ekenäsgatan inom den östra delen av området där buskar i större utsträckning finns, 

vilket minskar synligheten. 

 

Bild 4 tagen mot öster där man ser att slänten är flackare närmast den anlagda parkeringen som avgränsar område mot öster.  



 
 

 

 

Bild 5 tagen mot norr från Ekenäsgatan ner mot den lägre terrängen och angränsande fastigheter i bakgrunden.  

 

Bild 6 tagen mot norr från Ekenäsgatan där man ser dikets ytliga vatten längst ner. Slänterna har generellt relativt jämna 

lutningar inom de olika delområdena som beskrivs under kapitlet Stabilitet. 

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 2021-11-14. Ingen geoteknisk fältundersökning har utförts inför föreliggande PM. 

Sticksondering i kombination med spadgrävning utfördes dock för kontroll av ytliga jordlager. 

4 MARKTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 JORDLAGERFÖLJD 

 

Sammanfattningsvis utgörs jorden av fyllnadsmaterial ovan begränsade jordlager av sandig Morän 

som vilar på berg. Jorddjupskartorna är grova uppskattningar, vilket innebär att avvikelser 

förekommer. Kartans uppgift om 3-5 m jorddjup bedöms vara rimligt. 

Vid platsbesöket kunde ses att ytan längst i väster med något brantare lutning sannolikt påförts 

fyllnadsmassor då större sten och block kunde ses i slänten. Närmast under vägen har sannolikt även 

en del fyllnadsmassor påförts som ingår i vägens konstruktion. 

 

Längst ner norr om diket kunde även mindre mängd organisk jord verifieras sannolikt har en del 

organiskt material påförts genom åren. Risk för torv lokalt vid diket kan förekomma.  

 

 

 

 

Bild 7 Enligt SGU:s jordartskarta består jordlagren av sandig Morän (blå färg) och ytligt berg (röd färg).  

 

   

Bild 8 Jorddjupen uppskattas vara endast 3-5 m inom området.  

 



 
 

 

 

Bild 9 där jorden i slänten (S2 – se Stabilitets kapitel) kunde verifieras bestå av ca 0,1 m organisk jord ovan sandig Morän. 

 

Bild 10 där jorden norr om diket bestod av organiskt material som var lätt att komma ner i knappt en meter. 

 

  

 

Befintliga jordlager av sandig Morän kan uppskattas ha en friktionsvinkel enligt tabellen nedan från 

Plattgrundläggningshandboken, vilket innebär att en grov uppskattning av friktionsvinkel kan göras 

enligt tabell nedan. Detta innebär att friktionsvinkel kan vara ca 38 grader.  Noterbart är att fyllning 

med grövre material av sprängsten har en ännu högre friktionsvinkel särskilt om det packas i lager. 



 
 

 

  

Bild 11 där jordens friktionsvinkel antas för olika material plattgrundläggningshandboken. 

4.2 GRUNDVATTENNIVÅER 

 

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

av slänten men längst ner kan stående vatten förekomma intill diket. Vatten leds ner mot diket från 

den högre terrängen. 

 

Bild 12 på ett rör i mitten på bilden som fanns strax söder om S1 som leder vatten ner i slänten. 

4.3 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN 

 

Marken i området lutar ner mot diket men lutningarna verkar vara relativt jämna inom de tre 

delområdena som benämns sektion 1 (S1) , sektion 2 (S2) och sektion 3 (S3). Sannolikt har man 

delvis påfört fyllning högst upp i samband med byggnation av Ekenäsgatan planare ytan i väster samt 

parkeringsytan i öster. Tittar man på lutningarna utgående från topografiska kartan så bedöms dom 

likna vad som kunde ses och mätas (med mobilen) på plats. 

 



 
 

 

 

Bild 13 på de 3 sektioner som representerade de tre delarna av slänten med olika lutningsriktningar. 

 

 

 

 

Bild 14 på kontroll av lutningen som gjordes i sektion S1 och S2 där man lägger sticksspjut längs med lutningen på slänten och 

sen får värden på hur mycket mobilen lutar relativt horisontalplanet. 

 



 
 

 

 

Bild 15 på verktyget i mobilen som visar 30 graders lutning i sektion 2. 

 

SEKTION 1 

 

Sektion 1 ligger längst i väster och där har slänten störst lutning ca 35 grader, vilket sannolikt beror på 

utlagda fyllnadsmassor vid anläggning av den jämnare ytan högst upp. Uppmätt lutning med mobil var 

samma som den lutningen som kunde räknas fram utgående från nivåkurvorna på planen.  

 

Bild 16 slänten i S1 som finns till vänster på bild. En planare yta finns i mitten på bilden. 

 



 
 

 

 

Bild 17 på S1 där man även kunde se större sten och block ytligt. Lutningen bedöms vara ca 35 grader. 

 

SEKTION 2 

Sektion 2 ligger längs med Ekenäsgatan  och där har slänten lutning ca 30 grader. Uppmätt lutning 

med mobil var också ungefär samma som den lutningen som kunde räknas fram utgående från 

nivåkurvorna på planen.  

 

Bild 18 på sektion S2 i mitten på bilden nedanför vägräcket. ( Närmast ligger S1 och längst bort S3 ). 

 

SEKTION 3 

Sektion S3 ligger nedanför parkeringsytan och den slänten har mindre lutning jämfört med S1 och S3. 

Lutningen är enligt nivåkurvorna ca 18 grader. Någon mätning med mobil gjordes inte.  

 



 
 

 

 

 

 

Bild 19 på S3 i bakgrunden där man ser endast svag lutning ner mot diket. Närmast på bilden ligger slänten som tillhör S2. 

 

Sammanfattningsvis är lutningarna illustrerade på bild 20 där man ser att S1 lutar mest. Ur 

stabilitetssynpunkt finns inga stora stabilitetsrisker, vilket innebär att inga omfattande åtgärder krävs. 

Rent beräkningsmässigt med krav på att slänter i friktionsjord skall utföras med lutning 1:1,5 vid 

schaktning ( Schakta Säkert Handboken) så innebär det att man ligger på gränsen i sektion S1. Ett 

eventuellt skred bedöms dock inte påverka detaljplanegränsen enl. utkast av plankarta 220222), se 

bild 21. Således krävs ingen åtgärd inom ramen för denna. 

 

 

Bild 20 på sektionernas lutningar. Generellt var lokalt uppmät lutning med mobil liknande det som syns på planen.  



 
 

 

 

Bild 21. Bedömt riskområde för skred. Bedöms inte påverka detaljplanegräns enl. nuvarande utformning.  

4.4 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. All organisk jord skall tas bort. Något större mäktighet vid diket skall 

beaktas. 

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 om 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 för studerat område. 

5.3 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 
 

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

vilka områden som kräver bergschakt om framtida byggnader kräver schakter. Förslagsvis utförs ett 

antal jord-berg sonderingar för att bestämma bergets nivå eller provgropar med grävmaskin. Valet 

styrs av grundläggningsnivåer och jordlagrens mäktighet. 

 


