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1 Uppdrag 
På uppdrag av Vallentuna kommun har ÅF-Infrastructure AB utfört kompletterande 
geoteknisk undersökning för planerade gator och VA-ledningar inom område Björn-
boda-Bällsta etapp 1, fastigheten Bällsta 2:928. 

Syftet är att bedöma jordartsförhållanden och bedöma omfattning av markförstärkning 
för gator och VA-ledningar. 

Denna PM skall ej ingå i förfrågningsunderlag. 

2 Planerad bebyggelse 
Omkring 2 km söder om Vallentuna centrum planeras exploatering av ett nytt bo-
stadsområde med 20 kedjehus, 19 radhus, 8 villor och 14 lägenheter med anslutning 
av nya gator till ny cirkulationsplats i korsningen Björnbodavägen-Kullabergsvägen. 
Lokalgator, gc-vägar och VA-ledningar inklusive ny pumpstation planeras att anlägga i 
området. 

 

Figur 2.1. Illustrationsplan, skiss 2017-06-20. 

Området gränsar till villabebyggelsen närmast Björnbodavägen och radhusområdet 
närmast Kullabergsvägen samt i söder till ett planlagt område för kontor, handel och 
lager. Fastigheten i väster används för jordbruksändamål. 
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3 Underlag 
Underlag för utredningen har varit: 

[1] Situationsplan Bällsta by, Bällsta 2:928, skiss 2017-06-20. 
[2] Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Björnboda-Bällsta, Planeringsun-

derlag, daterad 2016-09-23, framtagen av Sweco Civil.  
[3] Teknisk PM Geoteknik, Björnboda-Bällsta, Planeringsunderlag, daterad 2016-

09-23, av Sweco Civil.  
[4] Geosuite databas med tidigare utförda geotekniska undersökningspunkter, 

från Sweco Civil. 
[5] Grundkarta, erhållen av Vallentuna kommun. 
[6] SGU Jordartskarta.  
[7] Föreslagna vägprofiler och vägsektioner. Förprojektering Björnboda-Bällsta 

Vallentuna kommun, etapp 1, granskningshandling 2017-09-29, av ÅF-
Infrastructure. 

[8] Föreslagen VA-plan. Förprojektering Björnboda-Bällsta Vallentuna kommun, 
etapp 1, granskningshandling 2017-09-29, av ÅF-Infrastructure. 

[9] PM Geoteknik Björnboda-Bällsta etapp 1, Förprojektering, daterad 2017-10-
06, av ÅF-Infrastructure. 

[10] Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Björnboda-Bällsta, Förprojektering, 
daterad 2017-11-13, av ÅF-Infrastructure AB.  

4 Mark- och jordlagerförhållanden 

4.1 Topografi och ytbeskaffenhet 
Marken utgörs av ett obebyggt öppet ängslandskap med inslag av buskage och bland-
skogsvegetation i de södra delarna. Baserat på höjdkurvor och inmätta punkter be-
döms marknivån sjunka från ca +31 längst i norr till ca +24 i de sydvästra delarna.  

I området har utförts täckdikning enligt äldre kartunderlag från 1948. I områdets 
södra gräns finns ett öppet dike som går i öst-västlig riktning. 

4.2 Geotekniska förhållanden 
Enligt SGUs jordartskarta består de översta jordlagren i området av postglacial finlera 
och postglacial lera, se figur 4.1. 

 

Figur 4.1. SGU jordartskarta med undersökningsområdet markerat med grönt. 

I den nordöstra delen av området utgörs jordlagerföljden av ett tunt lager mull följt av 
torrskorpelera på morän. Torrskorpeleran är ca 1 meter och innehåller tunna siltskikt. 
Moränen utgörs av grusig sandig siltmorän eller grusig sandig siltig morän. 
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I den mellersta delen utgörs jordlagerföljden av siltig torrskorpelera följt av siltig sand, 
varvig lera med tunna siltskikt och siltig sand. Under sanden följer troligen friktions-
jord bestående av morän. 

I den södra delen utgörs jordlagerföljden av varvig lera följt av friktionsjord. I den 
sydöstra delen överlagras den varviga leran med ca 1 meter av siltig sand och fyllning. 
Det varviga lerlagret har en mäktighet av ca 4-5 meter och innehåller enstaka tunna 
finsandskikt. 

Jordlagermäktigheten ökar generellt i sydlig och sydvästlig riktning, till åtminstone 11 
meter djup från markytan. I den södra delen består jordlagerföljden av ett tunt lager 
mull på siltig sand, följt av lera som underlagras av friktionsmaterial, troligtvis morän. 
Lerans mäktighet ökar i sydlig och sydvästlig riktning från där marknivån ligger på ca 
+27. Lerans mäktighet varierar mellan cirka 0 och 5 meter inom undersökningsområ-
det.  

Planläget för beskrivna gator nedan framgår av ritning 100G1101 tillhörande Marktek-
nisk undersökningsrapport, MUR, och av illustrationsplan i figur 2.1. 

Gata H-01 
Jorden består av ca 1,5-2,0 meter torrskorpelera/lera följt av friktionsjord. Friktions-
jorden är varierande. I den östra delen består den av något grusig sandig lerig siltmo-
rän. 

Gata H-02 
Jorden består av ca 0,5-1,0 meter torrskorpelera eller lera följt av ca 0-1 meter lerig 
sand som underlagras av 4-5 m lera. Lerjorden är delvis något finsandig eller innehål-
ler delvis tunna finsandskikt. Lerjorden följs av friktionsjord ovan berg. 

Gata V-01 
Fram till ca 0/090 består jorden av ca 0,5-1,0 meter fyllning följt av 0-0,5 m torr-
skorpelera och morän, något grusig sandig lerig siltmorän. En sondering har utförts 
ned till berg på ca 8 m djup. Mellan ca 0/090-0/120 består jorden av 0,5-2,0 m torr-
skorpelera/lera ovan friktionsjorden. Från ca 0/120 består jorden av lera, lerig eller 
siltig sand och därunder 1-4 m lera och friktionsjord ovan berg. 

Gata V-02 
Jorden består av 0,5-1,0 m torrskorpelera med tunna finsandiga siltskikt, 0-2 m lerig 
sand, 0-4 m lera, delvis med tunna finsandskikt eller något finsandig, samt minst 1-4 
m friktionsjord ovan berg. Sondering har utförts ned till 6-7 meter under markytan. 

GC-väg GC-H-01 
Jorden består av ca 0,5-2,0 meter torrskorpelera följt av 1-3 m lera och friktionsjord 
ovan berg. Leran innehåller siltiga sandskikt. Omkring ca 0/090 förekommer siltig sand 
över leran. Lerlagrets mäktighet är osäkert mellan 0/100-0/180. Sondering har utförts 
ned till mellan ca 4-12 meter under markytan. 

GC-väg GC-V-01 
Jorden bedöms bestå av 1,5-2 m torrskorpelera följt av friktionsjord av sand och mo-
rän. Längs sträckan har utförts två sonderingar ned till 6-7 m under markytan och 
ingen provtagning. 

GC-väg GC-V-02 
Jorden bedöms bestå av torrskorpelera följt av lerig sand, lera och friktionsjord av 
morän. Leran är något finsandig eller innehåller enstaka tunna sandskikt. 
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GC-väg GC-V-03 
Inga sonderingar har utförts i sträckans närmaste närhet. Jordlagren bedöms bestå av 
siltig sand/torrskorpelera följt av lera och morän ovan berg. I en provtagningspunkt 
väster om sträckan konstateras att leran innehåller enstaka tunna siltiga sandskikt. 

GC-väg GC-V-04 
Denna gc-sträcka planeras parallellt med gata V-01. Jordlagerföljden följer i stora drag 
den för gata V-01. 

GC-väg GC-V-05 
En sondering har utförts i början av sträckan. Denna sondering visar på att jorden 
består av 3,5 m lera följt av friktionsjord på berg. 

4.3 Jordens materialegenskaper 

4.3.1 Materialtyp och tjälfarlighet 

Materialtyp och tjälfarlighet har bestämts i 11 punkter på upptagna prov från som 
mest 5 meter djup under markytan. 

Materialtyp för proven har bestämts till 5B för fyllning av mullhaltig finsandig lerig silt, 
mullhaltig siltig lera och fyllning av humushaltig sandig siltig lera, 4B för torrskorpelera 
och varvig lera samt 3B för siltig sand.  

För moränjorden har materialtypen bestämts till samt 5A för grusig sandig siltmorän 
och 3B för grusig, sandig, siltig morän och siltig sandmorän, enligt klassning AMA An-
läggning. 

Prov på torrskorpelera och varvig lera med enstaka tunna siltskikt har bestämts till-
höra tjälfarlighetsklass 3, måttligt tjällyftande jordlager. Alla siltiga jordprov, så som 
den siltiga fyllningen, siltiga torrskorpeleran och siltmoränen tillhör tjälfarlighetsklass 
4, mycket tjällyftande jordlager. Prov på den siltiga sanden har bestämts tillhöra tjäl-
farlighetsklass 2, något tjällyftande jordar. Tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning. 

4.3.2 Hållfasthetsparametrar 

Jordlagrens hållfasthet har bedömts översiktligt från Cpt-sonderingar och kolvprovtag-
ningar. 

För den varviga leran, som delvis innehåller enstaka tunna siltskikt, har korrigerad 
odränerad skjuvhållfasthet utvärderats i intervallet 8-14 kPa, vilket klassificerar lerans 
odränerade skjuvhållfasthet som extremt låg (<10 kPa) till mycket låg. Den lägsta 
skjuvhållfastheten har uppmätts i punkten 16S006 i den sydvästra delen, ca 45 m 
söder om gata H-02 sektion 0/030. 

Friktionsvinkeln för den siltiga sanden, karakteristiskt värde, bedöms kunna antas till 
31°. 

Friktionsvinkel för moränjorden med dess varierande sammansättningar, karakterist-
iskt värde, bedöms kunna antas till 34°. 

Detta värde kan jämföras mot karakteristiska värden enligt Trafikverkets tekniska 
krav, TK Geo 13 kapitel 5.2.2.8. Dessa är för sandig morän 35-42°, siltig morän 33-
40°, silt 26-33° och för sand 28-35°. 

Friktionsvinkel för packad fyllning kan antas till 38°. 
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5 Hydrogeologiska förhållanden 
Grundvattnets trycknivåer har mätts i fyra grundvattenrör vid 5-9 tillfällen. Grundvat-
tennivån varierade inom området mellan +27,9 och +24,3, vilket motsvarar från ca 
2,2 meter under markytan till ca 0,8 meter över markytan. Grundvattenmätningarna 
visar en sjunkande gradient från norr mot sydväst. 

I den södra delen förekommer grundvatten i magasin i friktionsjorden under leran och 
periodvis som markvatten över leran. I området finns öppna diken och enligt äldre 
underlag täckdiken för markavvattning, som möjligen delvis förhindrar stående vatten 
i den södra låglänta delen. Marken i den sydvästra delen är emellertid blöt. 

Lägen för grundvattenrör visas på planritning 100G1101 tillhörande Markteknisk 
Undersökningsrapport (MUR), dokumentation av utförda geotekniska fält- och labora-
torieundersökningar. Nedan redovisas hittills uppmätta grundvattennivåer. 

I ett äldre grundvattenrör GXX001, i norra delen intill Kullabergsvägen, har grundvat-
tennivån mätts till mellan ca +27,1 och +27,9 i juli-september 2016 och februari-
september 2018. Dessa nivåer motsvarar mellan 0,4 till 1,2 meter djup under marky-
tan. 

I ett äldre grundvattenrör G16S001 i nordvästra delen, har grundvattennivån mätts till 
ca +25,9 och +27,3 i juli-september 2016, i oktober 2017 samt februari-september 
2018. Dessa nivåer motsvarar mellan 0,8 till 2,2 meter djup under markytan. 

I grundvattenrör 17A009G, i den sydöstra delen vid gata V-01 km ca 0/190, har 
grundvattennivån mätts till mellan ca +25,1 och +25,6 i september-oktober 2017 och 
april-september 2018. Dessa nivåer motsvarar mellan 0,2 meter över markytan till 0,4 
meter djup under markytan. 

I ett äldre grundvattenrör G16S006, i den sydvästra delen mellan gata H-02 och gc-
väg GCH-01, har grundvattennivån mätts till mellan ca +24,3 och +25,1 i juni-
september 2016 och mars-juli 2018. Dessa nivåer motsvarar markytan och upp till 0,8 
meter över befintlig markyta. 

I den södra till sydöstra delen bedöms grundvattentrycket vara artesiskt större delen 
av året. Det beror sannolikt på att de södra delarna av området ligger förhållandevis 
lågt, överlagras av lerjord och är omgivet av högre liggande fastmark i norr och öster. 
Artesiskt grundvatten innebär att grundvattnets trycknivå når över markytan. 
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Figur 5.1. Grundvattnets trycknivåer uppmätta i grundvattenrör. 

 

 

Figur 5.2. Grundvattnets trycknivå i meter under markytan i grundvattenrör. 

6 Sättningar 
Preliminära sättningsberäkningar har utförts baserat på samtliga utförda geotekniska 
undersökningar. 

6.1 Förutsättningar för sättningsberäkningar 
Last i beräkningar är tillkommande last från uppbyggnad av gatorna. Enligt TK geo 13 
ska trafiklast inte beaktas vid sättningsberäkningar för vägar i Trafikverkets regi. 
Samma princip används här. 

Sättningsberäkningar har utförts utan krypning, i Excel. 

Grundvattennivå i beräkningarna har antagits till 0,5 m djup under markytan, vilket 
antas motsvara en medelnivå för lerområdet. Vägområdet för gator inklusive trottoar 
antas till ca 12 meter och för gc-vägar till ca 5 meter. 

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

25,5

26,0

26,5

27,0

27,5

28,0

28,5

29,0

2016-06-02 2016-12-01 2017-06-02 2017-12-01 2018-06-02 2018-12-01

N
iv

å
 (

m
)

17A009G
G16S001
G16S006
GXX001

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2016-06-02 2016-12-01 2017-06-02 2017-12-01 2018-06-02 2018-12-01

M
e
te

r 
u
n
d
e
r 

m
a
rk

yt
a
n
 (

m
)

17A009G
G16S001
G16S006
GXX001



 

PM GEOTEKNIK 

 
PM Geoteknik Björnboda-Bällsta Et 1_rev 2018-10-05.docx Datum: 2018-10-05 Sida 9 (14) 

6.2 Geotekniska parametrar 
Deformationsegenskaperna för lerområdet är baserade på CRS-försök på prover från 
undersökningspunkt 16S006 och 17A009. 

För konventionell sättningsberäkning utan krypning har nedan parametrar använts. 

Tabell 6.1. Härledda värden för sättningsberäkningar (16S006 och 17A009). 

Djup 
(m) 

Jord-
art 

Tunghet 
(kN/m³) 

Förkonsolide-
ringstryck, 

s’c 
(kPa) 

gränsspän-
ning, 
s’L 

(kPa) 

Sättnings-
modul 

M0 
(kPa) 

Kompress-
ionsmodul 

ML 
(kPa) 

Kompress-
ionsmodultal 

M' 
(-) 

Konsoliderings-
koefficient 

cv 
(m/s²) 

16S006 

0-0,5 Varvig 
lera 

17,9 51 97 3750 589 15,7 3,1*10-10 

0,5-2,5 Varvig 
lera 

17,9 51 97 3750 589 15,7 3,1*10-10 

2,5-3,5 Varvig 
lera 

17,0 40 65 2250 215 17,3 3,3*10-9 

3,5-4,5 Varvig 
lera 

17,4 29 73 2500 516 19,3 4,0*10-8 

4,5-6,0 Varvig 
lera 

17,4 29 73 2500 516 19,3 4,0*10-8 

17A009 

0-1,5 Lerig 
sand 

17,9 - - - - - - 

1,5-3,0 Lera 16,7 43 59 2750 273 14,1 6,3*10-9 

3,0-4,0 Lera 16,4 56 80 2500 234 14,2 2,3*10-9 

4,0-5,0 lera 18,0 51 73 2500 345 19,5 8,0*10-10 

         

 
I punkt 16S006 bedöms leran vara normalkonsoliderad på 2 och 3 m djup och något 
underkonsoliderad på 4 m djup. Särskilt där lera är underkonsoliderad kommer till-
kommande belastning eller en sänkt grundvattenyta att medföra sättningar (sjunkning 
av markytan). I punkt 17A009 bedöms hela jordprofilen vara normalkonsoliderad. 

6.3 Beräkningar 
Sättningar utan åtgärder beräknas till mellan 7-13 cm efter 40 år för förprojekterade 
vägnivåer mellan 0,2-0,7 meter över befintlig markyta, se tabell 6.2. 

Det ska noteras att beräknade sättningar baseras på kompressionsegenskaper i två 
undersökningspunkter och utan beaktande av krypsättningar. Resultatet ger därför 
endast en indikation på sättningarnas storlek och en översiktlig bedömning av behovet 
av geoteknisk åtgärd såsom lättfyllning. Krypsättningar har inte beräknats. Sättning 
inklusive krypsättning bedöms i storleksordning till 0,1-0,2 m. 

Tabell 6.2 Resultat sättningsberäkningar utan åtgärder. 

Uppfyllnad Sättning utan krypning 

16S006 17A009 

0,2 Ca 7 cm - 

0,3 Ca 8 cm Ca 1 cm 

0,5 Ca 10 cm Ca 2 cm 

0,7 Ca 13 cm Ca 3 cm 

1,0 Ca 17 cm  

 

Beräknat sättningsförlopp för punkt 16S006 visas i figur 6.1. 
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Figur 6.1. Sättningsutveckling utan hänsyn till krypning för last motsvarande 0,3 (6 kPa), 
0,5 (10 kPq) och 0,7 m (14 kPa) uppfyllnad baserat på punkt 16S006. 

Sättningar för en gc-väg (punkt 16S006) beräknas till ca 3 cm för 0,3 m uppfyllnad 
efter ca 40 år. 

6.4 Omfattning av åtgärder 
För bedömning av åtgärder antas att sättningarna inte får överstiga ca 0,1 m efter 40 
år. 

För att minska sättningar kan lättfyllning användas på delar av planerade gator och 
gc-vägar. Med lättfyllning av t ex lättklinker kan sättningarna reduceras till ca 5-7 cm 
med förutsättningar enligt ovan. 

Tabell 6.3 Uppskattat behov av åtgärd. 

Gata Sträcka 
 

Uppfyllnad Åtgärd Lertjocklek Sättning*) Punkt 

V-01 0/000-
0/140 

0,3 m – 
skärning 

Ingen 0-2 m - - 

 0/140-
0/245 

0,2-0,7 m Ingen 2-4 m <2 cm 17A009 

V-02 0/000-
0/035 

skärning Ingen 1-2 m - 16S006 

 0/035-
0/095 

0,0-0,3 Ingen 2-3 m 0-3 cm 16S006 

 0/095-
0/110 

0,2-1,0 
(grop) 

Lättfyllning 0-1,0 m 3-4 m 5-14 cm 16S006 

H-01 0/000-
0/135 

0,2 m - 
skärning 

Ingen 1-2 m - - 

H-02 0/000-
0/090 

0,2-1,1 m Lättfyllning 0-1,0 m 4-5 m 5-17 cm 16S006 

 0/090-
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0,0-0,5 m Ingen 4-5 m <2 cm 17A009 

GCH-01 0/000-
0/100 

0,4 m - 
skärning 

Ingen 4-5 m 0-4 cm 16S006 

 0/100-
0/130 

0,2-0,8 m Ingen 1-4 m <2 cm 17A009 

 0/130-
0/230 

0,4 m - 
skärning 

Ingen 1,5-4 m <2 cm 17A009 

GCV-01 0/000-
0/040 

0,2 m – 
skärning 

Ingen - - - 

GCV-01 0/040-
0/090 

skärning Ingen - - - 

GCV-02 0/000-
0/005 

0,0-0,3 m Ingen 4-5 m 0-3 cm 16S006 
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Gata Sträcka 
 

Uppfyllnad Åtgärd Lertjocklek Sättning*) Punkt 

 0/005-
0/050 

0,3-0,9 Lättfyllning 0-0,5 m 4-5 m 3-6 cm 16S006 

 0/050-
0/055 

0,0-0,3 m Ingen 4-5 m 0-3 cm 16S006 

GCV-03 0/000-
0/025 

0,0-1,0 m Ingen 1-2 m <2 cm 17A009 

GCV-04 0/000-
0/035 

0,0-0,6 m Ingen 1-3 m <2 cm 17A009 

GCV-05 0/000-
0/012 

0,0 m - 
skärning 

Ingen - - - 

*) Sättning utan krypning. 
 
Ungefärlig utbredning av lättfyllning i gatorna visas i figur 6.2. 

 

Figur 6.2. Markerat område visar sträckor med uppskattat behov av åtgärd, lättfyllning. 

6.5 Alternativ markförstärkningsåtgärd 
Ett alternativ till lättfyllning är markförstärkning genom förbelastning. Förbelastning 
innebär att en överlast av krossmaterial läggs ut på markytan längs planerade gator 
för att på så vis ta ut sättningar i förtid innan gator färdigställs. Metoden förutsätter 
att förbelastning kan tillåtas under lång tid. Vanlig förbelastningstid är 1-3 år. Under 
den tiden utförs sättningsuppföljning genom avvägning av markpeglar för att bedöma 
när förbelastningen kan avslutas. 
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Förbelastningshöjden bedöms översiktligt till 1,5-1,8 meter över befintlig marknivå 
inom område enligt figur 5.2. Förbelastade gator används med fördel under förbelast-
ningstiden för till exempel byggtransporter.  

6.6 Kostnadskalkyl 
För alternativ med lättfyllning uppskattas gatulängden till 150 meter.  

Tabell 6.4 Bedömd omfattning av lättfyllning. 

Lättfyllning: Ca Längd 
(m) 

Bredd Area 

V-02 km 0/095-0/110 15 m 10 150 

H-02 km 0/000-0/090 90 m 9 810 

GCV-02 km 0/005-0/050 45 m 4 180 

Summa  150 m  1140 m2 

 
För uppskattning av kostnader vid kompensationsgrundläggning med lättklinker eller 
skumglas bedöms medeltjockleken till 0,6 meter  

För uppskattning av kostnader för lättfyllnadsmaterialet används för skumglas 500 
kr/m3 och för lättklinker 400 kr/m3. 

Merkostnader för markarbeten med lättfyllning med omfattning enligt ovan uppskattas 
till i storleksordningen 0,70-0,77 Mkr, se tabell 6.5. 

Tabell 6.5 Kostnadsuppskattning för geoteknisk åtgärd med lättfyllning. 

Benämning Djup  
(m) 

Enhet Mängd 
(m3/m2) 

à-pris 
(kr) 

Belopp (kr) 

Jordschakt tillkommande för 
lättfyllning 0,6 

 
m3 684 300 184 680 kr 

 
Fyllning med lättfyllning 0,6 m3 684 270 273 600 kr 
Lättfyllnadsmaterial inkl 
leverans 0,6 m3 684 400-500 

663 480 –  
731 880 kr 

 
Geotextil   m2 

 
1368 25 34 200 kr 

Summa     697 680 – 

766 080 kr 

 
Kostnaden för alternativ metod förbelastning, enligt avsnitt 6.5, uppskattas till i stor-
leksordningen 0,5 Mkr. Metoden förutsätter att området är tillgängligt för förbelastning 
med uppföljning under erforderlig förbelastningstid. 

För optimering av åtgärder och detaljprojektering av gatorna behöver det utföras 
kompletterande geotekniska undersökningar. 

7 Stabilitet 
Inga kända områden med stabilitetsproblem förekommer med dagens marknivåer och 
lastförhållanden. 

Schakt för ledningar kommer att bli aktuellt men omfattningen är okänd. Endast över-
siktliga stabilitetsberäkningar har därför utförts med odränerad analys baserat på en 
jordprofil med karakteristiska hållfasthetsvärden för områdets södra del, samman-
ställda i tabell 7.1. 
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Tabell 7.1 Jordparametrar (karakteristiska värden) baserade på cpt-sonderingar (17A007, 

17A020) och kolvprovtagningar (16S006, 17A009). 

Jord:  
  

Let 0-0,5 m cu = 20 kPa 

Siltig sand 0,5-1,0 m φ' =  31° 

Lera 1,0-6,0 m cu = 9 kPa 

Friktionsmaterial 6,0- φ' =  34° 

 
Säkerhetsklass 2 antas gälla för byggskedet. För beräkningar med karakteristiska vär-
den i säkerhetsklass 2 är kravet på minsta säkerhetsfaktor Fc=1,5 vid odränerad ana-
lys och Fcø=1,30 vid kombinerad eller dränerad analys. 

Stabilitetsberäkning utfördes med beräkningsprogrammet SLOPE Geostudio 2012. 

Preliminära beräkningar visar att för öppen schakt ned till 2,0 meter djup med slänt-
lutning 1:2 och belastning 10 kPa, 7,0 meter från släntkrön är stabiliteten tillräcklig 
inom lerområdet. Utan belastning av släntkrön kan samma schakt utföras med slänt-
lutning 1:1,5. 

Vid djupare schakt, varierad jordlagerföljd, brantare slänt eller större belastning av 
släntkrön, ska stabilitetsberäkning specifik för schakten utföras. Vid djupare schakt än 
ca 2 meter i det låglänta lerområdet erfordras schakt inom temporär stödkonstruktion. 

8 Rekommendationer 

8.1 Geoteknisk kategori 
Grundläggningsarbeten ska dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i geotek-
nisk kategori 2 (GK 2). 

8.2 Grundläggning av gator 
Bankuppfyllnader i områden med lös lera kommer att medföra sättningar under lång 
tid. För att förhindra dessa rekommenderas lättfyllning för gator i den sydvästra delen 
där leran bedöms vara mest sättningsbenägen. 

För gatorna inom övriga delar är förekomsten av sättningsbenägen lera mindre, likaså 
planerad uppfyllnad, varför dessa gator bedöms kunna utföras utan särskilda förstärk-
ningsåtgärder. 

8.3 Schakt och fyllning 
I området kommer schakt att utföras i varierande omfattning för gator och VA-
ledningar. 

Preliminära stabilitetsberäkningar visar att det för öppen VA-schakt ned till 2 meter 
djup och släntlutning 1:1,5 med lasten 10 kPa, 7,0 meter från släntkrön, inte förelig-
ger några stabilitetsproblem. 

Vid djupare schakt, varierad jordlagerföljd, brantare slänt eller större belastning av 
släntkrön, ska stabilitetsberäkning specifik för schakten utföras. Vid djupare schakt än 
ca 2 meter i det låglänta lerområdet erfordras schakt inom temporär stödkonstruktion. 

Schakt får inte utföras på sådant vis att hydraulisk bottenupptryckning sker eller att 
omgivningen påverkas negativt av ev. länshållning i schakt. 
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Problem med hydraulisk bottenupptryckning bedöms uppkomma vid djupare schakt än 
1 meter. Det innebär att en lokal och temporär grundvattensänkning behöver utföras 
genom t ex wellpointmetoden. Wellpointmetoden innebär att grundvattnet avsänks 
genom pumpning i filterbrunnar utanför själva schakten. 

Då jorden till stora delar är siltig i det aktuella området bör schakt utföras med försik-
tighet och inte under grundvattenytan. Silt är ett flytbenäget material som vid störning 
och vid höga porvattentryck blir lös och kan vid större schakter bli en säkerhetsrisk.  

Allt organiskt material ska skiftas ur innan återfyllning och packning utförs.  

Samtliga schaktarbeten ska utföras i torrhet och enligt Arbetsmiljöverkets handbok 
”Schakta säkert”. 

9 Anvisningar för det fortsatta projekterings-
arbetet 

För den fortsatta projekteringen rekommenderas följande undersökningar:  

• Kompletterande geoteknisk undersökning i samband med detaljprojektering av 
gator och mark samt ev. åtgärder för dessa. Kompletterande undersökning 
kommer även att behöva utföras för detaljutformning av grundläggning för 
byggnaderna. 

• Utredning av omgivningspåverkan av planerade arbeten och eventuell tempo-
rär grundvattensänkning.  

• Med hänsyn till grundvattensituationen och de konstaterat artesiska förhållan-
dena i södra delen rekommenderas att de månadsvisa mätningarna av grund-
vattenrören fortsätter året ut till och med 2018. 

• Vid projektering av gator och VA-ledningar ska beaktas att artesiskt grundvat-
tenryck och markvatten förekommer i södra delen så att påverkan på grund-
vattnet minimeras. 


