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1 INLEDNING 

Structor Geoteknik Stockholm AB har på uppdrag av Kams Ormsta AB översiktligt utrett mark- 
och vattenförhållanden inom planområdet Stensta-Ormsta i Vallentuna kommun, omfattande 
fastigheterna Ormsta 1:35, Ormsta 1:40 m fl. 
 
Planområdet ligger direkt öster om Lindholmsvägen och avgränsas i norr av Ormstaåns dalgång 
och i söder av befintlig bebyggelse utmed Hallonvägen och Lingonvägen. 
 
I föreliggande handling redovisas övergripande de plan- och exploateringsförutsättningar som 
mark- och vattenförhållandena medför.  
 
Vid utredningsarbetet har följande underlag använts: 

• Platsbesök, våren 2015 
• Illustrationsplan, Engstrand och Speek, 2017-03-09 
• ”Start PM Exploatering 2014, Stensta-Ormsta” Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Vallentuna kommun, 2014-11-06 
• ”Dagvattenutredning Stensta-Ormsta”, Ramböll, utkast 2015-05-07 
• Geologiskt kartmaterial från SGU 

 
2 UTFÖRDA MARKUNDERSÖKNINGAR 

Någon geoteknisk eller miljöteknisk markundersökning har inte utförts inom ramen för 
uppdraget. 
 
Redovisning av mark- och vattenförhållanden bygger på topografiskt och geologiskt 
kartmaterial samt okulär besiktning i samband med platsbesöket. 
 
3 MARKFÖRHÅLLANDEN 

3.1 Topografi och vegetation 

Fastigheten omfattar en del av ett höjdområde med en norrvänd sluttning ned mot Ormstaåns 
dalgång. Marknivåerna varierar mellan ca + 22 i norr och + 38 i söder. 
 
Planområdet består till större delen av skogbevuxen naturmark, där skogen inom Ormsta 1:40 
slutavverkades för något år sedan. Längst i norr förekommer öppen jordbruksmark i Ormstaåns 
dalgång. I södra delen förekommer viss äldre villabebyggelse i ”skogsterräng” 

3.2 Jord och berg 

Inom planområdets höger belägna delar förekommer ytnära berg under ett tunt täcke moränjord. 
I sluttningen ned mot Ormstaåns dalgång i nordost ökar moränlagrets mäktighet till någon 
meter. I sluttningens nedre del överlagras moränen av lera. Först en glacial varvig lera som 
sedan i sin tur överlagras av en postglacial finlera vid jordbruksmarken utmed dalgångens 
botten. Största lermäktigheten förekommer i norr, i området med postglacial lera, och bedöms 
som mesta var mellan 5 och 10 m. 
 
I sydvästra hörnet förekommer ett lokalt område med glacial lera med någon meters mäktighet. 
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Terrängförhållandena med en relativt flack sluttning, med morän i de övre delar och lera enbart 
i den lägre delen innebär att risken för globala spontana skred före och efter planerad 
exploatering är låg till mycket låg. 
 

 
Bild 1 Geologiska förhållanden inom planområdet. Blått redovisar förekomst av morän, mörkare 
gult redovisar glacial varvig lera och ljusare gult redovisar postglacial finlera. Rött redovisar 
förekomst av berg i dagen 

3.3 Yt- och grundvattenförhållanden 

Planområdets norr del avvattnas idag av två skogdiken/åkerdiken som avrinner ned till 
Ormastaån. I övrigt saknas ytvattendrag 
 
I lerområdet förekommer ett slutet grundvattenmagasin i moränen under leran. Trycknivån i 
magasinet torde normalt ligga 1-2 m under markytan. I sluttningens övre delar, där någon lera 
inte förekommer, övergår magasinet till att vara ett öppet grundvattenmagasin med goda 
möjligheter för dagvattenavledning till magasinet. Områdets högst belägna delar saknar 
permanent grundvattenmagasin till följd av den ringa jordmäktigheten. 

3.4 Markföroreningar 

Planområdet består idag i till stor del av naturmark, och där det såvitt känt av oss det aldrig 
förekommit industriell verksamhet eller påförts fyllningsjord som kan innebära att marken är 
förorenad med tungmetaller, olja eller andra organiska miljöföroreningar. I anslutning till den 
äldre villabebyggelsen har det förekommit en bilverkstad, vilket kan innebära förekomst av 
lokal markförorening. 
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4 MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSARBETEN 

4.1 Grundläggning 

Där planerade byggnader ligger på moränmark kan tills vidare antas att de kan grundläggas med 
kantförstyvad platta på mark. 
 
De byggnader som ligger inom lerområdet kan där lerlagret har begränsad mäktighet kan 
sannolikt grundläggas med kantförstyvad platta på mark, genom att leran skiftas ut mor 
bergkrossmaterial eller grov friktionsjord. Där lermäktigheten överstiger 3-4 m grundläggs 
byggnaderna med pålar eller plintar. 
 
Inom fastighetens högst belägna sydvästra del kan det bli aktuellt med grundläggning på 
plansprängt berg, beroende på höjdsättning inom denna del. 

4.2 Schakt- och fyllningsarbeten 

Inom lerområdet bör marken tills vidare höjdsättas så att uppfyllnader under och kring husen 
begränsas till maximalt ca 0,5 m för att undvika besvärande marksättningar, eller dyra åtgärder, 
lättfyllning, KC-pelare m m, för att undvika marksättningar. 

4.3 Markradon 

Marken består i huvudsak av finkornig morän och lera varför marken tills vidare kan 
klassificeras som låg- eller normalradonmark. 
 
Vid normalradonmark skall grundkonstruktioner lägst ha s.k. radonskyddande utförande. 

4.4 Markföroreningar 

Se stycke 3.4 ovan 

4.5 LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) 

Hantering av dagvatten genom LOD bedöms vara goda inom fastighetens högre delar med 
morän där det sannolikt går att anlägga perkolationsmagasin antingen som kassettmagasin eller 
som krossmagasin. 
Inom lerområdet kan det vara möjligt med perkolationsmagasin där lermäktigheten är begränsad 
och grundvattenytan inte ligger för nära markytan. 
 
Sannolikt kan även stor del av dagvatten från taken tas om hand eller fördröjas på tomtmark 
genom öppna utkastare på stuprören. 
 
I övrigt hänvisas till Dagvattenutredning för Stensta-Ormsta framtagen av Ramböll. 
 

5 OMGIVNINGSPÅVERKAN 

Mark -och grundläggningsarbeten i form av schaktning, fyllning och packning samt pålning 
kommer att medföra spridning av buller och markvibrationer samt damm i omgivningarna. 
För att minimera risken för störning och skador hos 3:e man bör en riskanalys med gränsvärden 
för buller vibrationer mm upprättas i ett senare skede. 
 
För det fall bergschakt genom sprängning blir nödvändigt skall även en riskanalys på 
motsvarande sätt upprättas för sprängningsarbetet. 
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6 KOMPLETTERANDE UTREDNINGAR OCH UNDERSÖKNINGAR 

Följande geotekniska fält- och laboratorieundersökningar bör utföras inför fortsatt projektering 
av områdets utbyggnad 

• Viktsondering och upptagning av ostörda jordprover i lerområdet för bestämning av 
lermäktigheter och leran geotekniska egenskaper; skjuvhållfasthet, 
kompressionsegenskaper, densitet m m  

• Jordbergsondering och upptagning av störda jordprover i moränområdet för bestämning 
av bergöverytans nivå, moränens sammansättning m m  

• Installation av 2-3 grundvattenrör för bestämning av grundvattenytans nivå i lerområdet 
samt permeabilitetsförsök i moränen för dimensionering av eventuella 
perkolationsmagasin 

• Mätning av markradonhalten 
 
I det efterföljande utredningsarbetet klarläggs i detalj 

• Planerade byggnaders grundläggning och behov av grundläggning med pålar eller på 
avsprängt berg 

• Förutsättningar för schakt, fyllning och markplanering med hänsyn till lokal ras- och 
skredrisk. Sättningar vid uppfyllnad i lerområdet m m  

• Skydd mot markradon 
• Områden där perkolationsmagasin eller andra anläggningar för dagvattenhantering kan 

anläggas  
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