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Uppdragsnamn
Vallentuna – Mörby 1:115
Vallentuna Kommun
 
Uppdragsgivare
Hökerum Bygg AB
Proj.nr 522 10

Hökerum Bygg AB
Boråsvägen 15 C
523 37 Ulricehamn

 

Vår handläggare
Jens Torsteinsrud

Datum
2017-03-01

1 Objekt

Bjerking AB har på uppdrag av Palm Fastighetsutveckling AB utfört en geoteknisk 
undersökning på fastigheten Vallentuna-Mörby 1:115 som underlag för projektering av 
nybyggnation av bostadshus. Det undersökta området ligger sydost om korsningen 
Fornminnesvägen/Mörbyvägen, Vallentuna kommun.

Figur 1: Ungefärligt undersökt område markerat med röd gränslinje. Bild från Eniro.se 2016-01-21.
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2 Ändamål
Syftet med uppdragets har varit att klarlägga geotekniska förhållanden och förutsättningar 
inför nybyggnation av bostadshus.

Denna PM utgör underlag för projektering och ingår inte i ett eventuellt 
förfrågningsunderlag.

3 Underlag

Resultatet av utförda undersökningar framgår av Markteknisk undersökningsrapport 
(MUR) daterad 2017-03-10, upprättad av Bjerking AB.

4 Styrande Dokument

Denna PM ansluter till SS-EN 1997 med tillhörande nationell bilaga enligt Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 
(Eurokoder), BFS 2013:10, EKS 9.

5 Geoteknisk kategori

Utredning för grundläggning är utförd i enlighet med geoteknisk kategori 2.

6 Planerade konstruktioner

Planerade konstruktioner består av 2 flervåningars bostadshus med planerat 
sammanhängande garage under båda husen. Västra huset kommer att uppföras med 6 
våningar över mark och det östra huset kommer att uppföras med 5 våningar över mark. 
Konstruktionens höjd är som mest ca 21 m. De båda husens area på mark är ca 405 m2.

Nivå för färdigt golv är +19,42 och för första plan +22,42.

7 Mark- och jordlagerförhållanden

7.1 Topografi och ytbeskaffenhet
Marknivån i de sonderade punkterna varierar mellan +20,7 och +21,9. De högre 
marknivåerna återfinns i områdets nordvästra del. Marken sluttar huvudsakligen ned från 
höjdpartier nordväst och väst om området mot områdets östra och sydöstra del.

Inom fastigheten förekommer befintliga hus och markytan utgörs i huvudsak av 
trädgårdsmark.

7.2 Jordlagerförhållanden
Materialtyp och tjälfarlighetsklass framgår av Markteknisk undersökningsrapport.

Jorden i det undersökta området består i huvudsak av fyllningsjord på blockig friktionsjord 
på berg. 

7.2.1 Fyllning
Friktionsjorden utgörs i huvudsak sandig siltigt lera.
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7.2.2 Friktionsjord
Friktionsjorden utgörs i huvudsak av sandigt siltigt grus. Friktionsjorden bedöms som 
blockig.

7.2.3 Berg
Bergytans nivå varierar i aktuellt område mellan som lägst under +16,2 och som högst 
+19,2. Det motsvarar mellan 4,75 till 1,55 m under befintlig marknivå. 

8 Hydrogeologiska förhållanden

I grundvattenrör 15B02GV har grundvattnets trycknivå under perioden 2015-12-23 till 
2017-03-06 uppmäts vid 2 tillfällen och det har varit torrt vid båda tillfällena.

9 Rekommendationer

9.1 Schakt och stabilitetsförhållanden
9.1.1 Schakt

Färdiggolvnivån ligger på +19,42 och schaktbotten antas på +18,7. Schaktdjupet i jord är 
som mest ca 3,1 m.

Schakt kan utföras ned till planerade schaktdjup med en släntlutning av 1:2 utan särskilda 
förstärkningsåtgärder.

9.1.2 Grundvattenhantering
Enligt utförda mätningar så förekommer inget grundvatten i undersökt område.

Hänsyn skall tas till jordens silt- och sandinnehåll. Störning av silt- och finsandshaltig jord 
kan uppstå vid ovarsam schaktning. Siltjordar kan, om de blir vattenmättade, bli starkt 
flytbenägna, vilket skall beaktas under utförandet. Schaktbotten och/eller slänter bör 
därför täckas vid regnväder. 

9.1.3  Bergschakt
Bergschakt bedöms bli aktuell i sydöstra hörnet för planerad byggnad. Bergschakten 
bedöms bli som djupast på ca 0.5 m.

9.2 Grundläggning av byggnader
Utifrån undergrundens geotekniska förutsättningar och förväntad tillskottslast föreslås 
planerade byggnader grundläggas spetsburna pålar och dels på packad 
sprängstensfyllning på berg eller packad sprängbotten. Vid övergång från grundläggning 
på berg till pålgrundläggning ska friktionsjorden skiftas ut ned till 1 m under 
grundläggningsnivån och ersättas med packad sprängstensfyllning direkt på berg.

9.2.1  Pålgrundläggning
På grund av att friktionsjorden är blockig så finns risk för att slagna pålar slås bort mot 
block. Bjerking AB rekommenderar därför att pålgrundläggning utförs med borrade 
stålrörspålar som borras minst 0,5 m ner i friskt berg. 

Färdigt golv (lägsta golv) utförs som fribärande.

Pålarnas medellängd har bedömts utifrån ett pålavskärningsplan på +19,0 . Förväntade 
pållängder varierar mellan ca 4 m och 1,5 m.
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9.2.2  Plattgrundläggning
Grundläggning utföres på platta/plint på packad sprängbotten eller på packad 
sprängstensfyllning på berg. All befintlig fyllning och finjord schaktas bort ned till berg och 
ersätts med packad sprängstensfyllning upp till grundläggningsnivå. Lägsta golv utförs 
som golv på mark.

9.3 Lokalt omhändertagande av dagvatten
Inget grundvatten finns registrerat vid undersökningen och jordens sammansättning 
medför möjlighet till infiltration av dagvatten. 

10 Kompletterande undersökningar

Innan arbeten påbörjas bör en riskanalys med avseende på vibrationsalstrande 
markarbeten upprättas.

Bjerking AB

Jens Torsteinsrud 
+46102118536
jens.torsteinsrud@bjerking.se
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