
 

Structor Geoteknik Stockholm AB, org nr: 55 69 59 – 11 17 
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 
Tel: 08-545 556 30 

 

Detaljplaneunderlag 

 

 

 

 

 

Kragsta 1:51:3, Vallentuna kommun 

 
Nya bostäder 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beställare: Kragsta Park AB 
Beställarens projektnummer:  
 
 
Structor Geoteknik Stockholm AB 
Uppdragsnummer: G16056 
Uppdragsansvarig: Christof Ågren 

  

 

Utrednings-PM Geoteknik – Markförhållanden och 
exploateringsförutsättningar 
 
Stockholm 2016-11-16 



 
 

 

 
Kragsta 1:51:3, Vallentuna 
kommun 
 
Nya bostäder 
 

Utrednings-PM Geoteknik – 
Markförhållanden och 
exploateringsförutsättningar 
sid. 2(7) 

Uppdragsnummer: G16056 

Detaljplaneunderlag 2016-11-16 

K:\G16056_Kragsta 1_51\G\Dokument\G16056_Utrednings-PM Geoteknik.docx 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1 INLEDNING ....................................................................................................................... 3 

2 UTFÖRDA MARKUNDERSÖKNINGAR ...................................................................... 3 

3 MARK- OCH VATTENFÖRHÅLLANDEN .................................................................. 3 

3.1 TOPOGRAFI OCH VEGETATION....................................................................................... 3 

3.2 BEFINTLIGA BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR ........................................................... 4 

3.3 JORD OCH BERG ............................................................................................................. 4 

3.4 YT- OCH GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN ..................................................................... 5 

3.5 MARKFÖRORENINGAR ................................................................................................... 6 

3.6 MARKRADON ................................................................................................................. 6 

4 MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSARBETEN ........................................................... 6 

4.1 SCHAKT- OCH FYLLNINGSARBETEN .............................................................................. 6 

4.2 GRUNDLÄGGNING ......................................................................................................... 6 

4.3 MARKRADON ................................................................................................................. 6 

4.4 MARKFÖRORENINGAR ................................................................................................... 6 

4.5 LOD (LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN) ............................................... 7 

5 OMGIVNINGSPÅVERKAN ............................................................................................ 7 

6 KOMPLETTERANDE UTREDNINGAR OCH UNDERSÖKNINGAR ..................... 7 

REFERENSER ............................................................................................................................ 7 

 
 
 
BILAGOR 

Bilaga 1: Planerad exploatering, BAU arkitekter  
Bilaga 2: Jordartskarta, SGU 
 
 
RITNINGAR 

- 

  



 
 

 

 
Kragsta 1:51:3, Vallentuna 
kommun 
 
Nya bostäder 
 

Utrednings-PM Geoteknik – 
Markförhållanden och 
exploateringsförutsättningar 
sid. 3(7) 

Uppdragsnummer: G16056 

Detaljplaneunderlag 2016-11-16 

K:\G16056_Kragsta 1_51\G\Dokument\G16056_Utrednings-PM Geoteknik.docx 

 

1 INLEDNING 

På uppdrag av Kragsta Park AB har Structor Geoteknik Stockholm utrett förutsättningar för 
planläggning och byggandet av bostäder på fastigheten Kragsta 1:51:3 i Vallentuna kommun.  
 
Under 2015 utredde Structor Mark Stockholm och Structor Akustik gemensamt översiktligt 
förutsättningar för att exploatera fastigheten med bostäder, med inriktning på inriktning på 
följande frågor: 

• Byggande i blött område 
• Dagvattenhantering 
• Buller och vibrationer från Roslagsbanan 

Resultatet redovisades i ”PM Mark och vatten”, daterat 2015-04-28 
 
Föreliggande PM utgör en fördjupning av den PM:an med avseende på markförhållanden, 
grundläggning av byggnader och dagvattenhantering m m, och är upprättad i samband med 
detaljplaneläggning av fastigheten. Fördjupad utredning av buller- och stomljudsfrågor för 
detaljplanen redovisas i ett separat PM. 
 
Ett förslag till exploatering av fastigheten är framtaget av BAU Arkitekter, Bilaga 1. 
 
2 UTFÖRDA MARKUNDERSÖKNINGAR 

Utmed den östra fastighetsgränsen, längs med Roslagsbanan, har SL/Trafikförvaltningen utfört 
översiktlig sondering och provtagning på befintlig jord för att klarlägga jordlagerförhållanden, 
grundvattensituationen och de geotekniska förutsättningarna för en utbyggnad till dubbelspår på 
den aktuella sträckan. 
 
Några markundersökningar i övrigt har inte utförs inom fastigheten inför denna PM. Uppgifter 
om mark- och vattenförhållanden bygger, förutom på SL:s undersökningar, på SGU:s 
geologiska karta och okulär bedömning i samband med platsbesök. 
 
Marknivåer och befintliga skyddsvärda träd har mätts in, detsamma gäller för en 
dagvattentrumma genom banvallen.  
 
3 MARK- OCH VATTENFÖRHÅLLANDEN 

3.1 Topografi och vegetation 

Fastigheten ligger i sydöstra Kragstalund, strax öster om Roslagsbanan och den egentliga Byle 
mosse. I norr gränsar den mot Zetterlunds väg. I söder mot befintliga enfamiljshus utmed 
Bylevägen och i väster mot en GC-väg 
 
Fastigheten består topografiskt och vegetationsmässigt av två delar. Dels en större östlig/sydlig 
del som ligger något lägre än omgivande mark och som är den sydvästligaste delen av den 
ursprungliga Byle mosse. Denna del (Västra mossen/planområdet) är idag topografiskt och 
hydrologiskt, men inte geohydrologiskt, avskuren från dagens Byle mosse av Roslagsbanans 
banvall. 
 
I den mindre nordvästra delen utmed Zetterlunds väg höjer sig marknivån någon meter och 
övergår i ett skogbevuxet fastmarksområde. 
 
Ekologigruppen har utfört en naturvärdesbedömning av fastigheten inför planarbetet [1]. 
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3.2 Befintliga byggnader och anläggningar 

Fastigheten är idag obebyggd men gränsar i till Roslagsbanans banvall. I väster och norr gränsar 
fastigheten till Zetterlunds väg. I söder gränsar fastigheten mot nyligen bebyggda fastigheter 
utmed norra sidan av Bylevägen. 
 
SL planerar för en dubbelspårsutbyggnad mellan Täby kyrkby och Kragstalund. Det nya spåret 
placeras öster om befintligt spår förbi fastigheten. I samband med utbyggnaden avser SL även 
att byta ut befintlig banvall och schakta ur underliggande och torv (och lera) för att förbättra 
banvallens stabilitet och förbättra det hydrologiska sambandet för ytvatten mellan Västra 
mossen och dagens Byle mosse, Bild 1 (Västra mossen till vänster, Byle mosse till höger). 
Torven och en del av leran ersätts med sprängstensfyllning och krossmaterial vilka är mer 
permeabla än torven och leran. 
 
SL avser även att förse den aktuella sträckan med bullerskyddsplank som skydd för den idag 
befintliga bebyggelsen utmed sträckan. 
 

 
Bild 1. Roslagsbanans banvall efter ombyggnaden. (Utdrag ur SL:s järnvägsplan) 

3.3 Jord och berg 

Inom fastighetens östra och södra del, Västra mossen, är jordlagerföljden följande: 
• Organisk jord, i huvudsak torv 
• Glacial lera 
• Finkornig morän 
• Berg 

 
Torvens och lerans mäktighet understiger 2-3 m, men kan i den östra delen lokalt vara någon 
meter mäktigare. 
 
I den nordvästra delen förekommer ytnära berg under ett moränlager av varierande mäktighet. 
Inom delar av området saknas moränlagret och bergöverytan går i dagen.  
 
Förhållandena redovisas i Bilaga 2. 
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Terrängen och markförhållanden är idag sådana att någon risk för ras eller skred inte föreligger. 
Vid schakt- och grundläggningsarbeten utmed Roslagsbanans banvall måste dock skredrisken 
beaktas och banvallen säkras med spont eller annan stödkonstruktion. 

3.4 Yt- och grundvattenförhållanden 

Ytvatten förekommer under en (stor) del av året inom Västra mossen då denna blivit 
hydrologiskt avskuren från dagens Byle mosse av banvallen såsom tidigare redovisats. Det finns 
visserligen en dagvattentrumma genom banvallen i den södra delen men den ligger något högre 
än marknivån i Väster mossen och avvattnar därför normalt inte mossen och resten av 
fastigheten. De åtgärder för banvallen som beskrivs ovan under 3.2 innebär att problemet med 
instängt ytvatten inom fastighetens östra del kommet att försvinna då den hydrologiska 
förbindelsen mellan Västra mossen och dagens Byle mosse kommer att ”återställas” till det 
förhållande som rådde innan Roslagsbanas banvall anlades. Höga vattenstånd i dagens Byle 
mosse kommer å andra sidan i framtiden leda till höga vattenstånd även inom fastigheten. 
 
Den östra delen av fastigheten är en lågpunkt i terrängen som kan översvämmas vid kraftiga 
regn, eller högt vattenstånd i Byle mosse vilket måste beaktas vid höjdsättning av fastigheten för 
att göra den lämplig för bostadsbebyggelse. 
 
I moränen under leran förekommer ett permanent slutet grundvattenmagasin som sträcker vidare 
öster ut under Roslagsbanan och utgör en del av grundvattenmagasinet under dagens Byle 
mosse. Magasinets trycknivå ligger som högst strax under markytan, ca +42, och om lägst ca 1 
m under densamma enligt lodningar utförda av SL i grundvattenrör utmed Roslagsbanan. 
Grundvattenmagasinet har en svag gradient åt öster och avrinner sannolikt söder ut via en 
lågpunkt vid Skoga 

Bild 2 Mark- och grundvattenförhållanden vid fastigheten och banvallen innan urgrävning av 
torv och lera 
 
Den nordvästra delen av fastigheten, fastmarksdelen, saknar både yt- och grundvattenmagasin 
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3.5 Markföroreningar 

Fastigheten utgörs helt av naturmark. 
Inom området har det aldrig förekommit verksamhet eller påförts fyllningsjord som kan 
innebära att marken är förorenad med tungmetaller, olja eller andra organiska miljöföroreningar. 
Lokalt kan det närmast banvallen förekomma föroreningar från järnvägstrafiken. 

3.6 Markradon 

Marken inom fastigheten bedöms med ledning av den tät lera och den höga yt- och 
grundvattennivån vara lågradonmark. I samband med utfyllnad skall det tillses att 
fyllnadsmaterial av berg har låg eller normal halt av uran. 
 
4 MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSARBETEN 

4.1 Schakt- och fyllningsarbeten 

Innan fastigheten kan bebyggas måste markytan generellt höjas mellan 1 och 2 m, så att 
grundläggningsnivån för planerade byggnader som lägst ligger mellan ca +43,5 och +44,0, för 
att klara höga yt- och grundvattennivåer samt översvämningsrisken vid kraftiga regn. Höjningen 
av åstadkoms genom uppfyllnad med krossat bergmaterial och/eller grovkornig friktionsjord av 
sand, grus och sten. Fyllningen läggs ut i lager som packas innan nästa lager får påföras. 
 
För att förhindra stabilitetsproblem i östra och södra delen i samband med uppfyllnaden, och 
sättningar i färdiga markytor och ledningar, skall all organisk jord/torv och lera schaktas ur ned 
till moränen, eller till som mest ca 3 m djup, innan fyllning läggs ut och packas. Delar 
fyllningen, under nivån +41 till +42 kommer att läggas ut under vatten i grundvattenmagasinet. 
Sprängsten är ett inert naturmaterial med hög porositet varför varken grundvattnets kvalitet eller 
magasinets storlek kommer att påverkas negativt. 
 
Schakt och utfyllnad i vattenområdet utgör vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken. 
Eftersom ytan överstiger 3000 m2 erfordras tillstånd från Mark-och miljödomstolen. 
 
Vid urgrävning utmed Roslagsbanan måste banvallen säkras med spont. Denna spont kan sedan 
lämnas kvar för att säkra fastigheten vid SL:s schakt-och fyllningsarbeten för den nya banvallen 
över Byle mosse, men får inte vara tät för att påverka det återställda hydrologiska sambandet 
mellan fastigheten och Byle mosse. 

4.2 Grundläggning 

Planerad bostadsbyggnader, garage m m grundläggs med hel bottenplatta eller sulor och plattor 
på den packade fyllningen. Byggnaderna får inte förses med källare. 
 
Inom nordvästra delen grundläggs byggnaderna med plattor eller sulor på morän eller avsprängt 
berg. 

4.3 Markradon 

Planerad bostadsbyggnader skall preliminärt ha s.k. radonskyddande grundkonstruktion. 

4.4 Markföroreningar 

Något behov av marksanering föreligger inte. 
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4.5 LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) 

Den påförda fyllningen som ersatt torven och leran inom fastigheten används om kombinerat 
fördröjnings- och perkolationsmagasin för dagvatten. Huvuddelen av allt infiltrerat dagvattnet 
kommer att perkolera ned till grundvattenmagasinet utan fördröjning till följd av fyllningens 
mycket höga permeabilitet. 
Vid stora regnmängder kommer allt dagvatten inte att hinna infiltrera marken, utan det behöver 
ledas till och magasineras i en särskild yta, torrdamm, i sydöstra delen. Därifrån avleds 
dagvattnet, förutom till dagvattenmagasinet, till Byle mosse via en ny trumma under 
Roslagsbanan. Eftersom lösningen innebär att allt dagvatten tas om hand inom fastigheten eller 
Byle mosse (fullständigt LOD) påverkas inte de hydrologisk och geohydrologiska förhållanden 
negativt inom fastigheten och Byle mosse. 
 
Någon anslutning av fastigheten till allmän dagvattenledning erfordras inte.  
 
Ett separat upprättat Dagvatten-PM redovisar vald lösning mer i detalj, tillsammans med flödes- 
och föroreningsberäkningar. [2] 
 
5 OMGIVNINGSPÅVERKAN 

Transporter, utläggning och packning av fyllnadsmassor samt pålning ger upphov till buller och 
markvibrationer i omgivningarna. 
 
För att minska störningarna oh undvika skador skall en riskanalys upprättas inför byggskedet 
med restriktioner för buller och markvibrationer i omgivningarna. Riskanalysen avslutas med et 
kontrollprogram. 
 
6 KOMPLETTERANDE UTREDNINGAR OCH UNDERSÖKNINGAR 

Inför nästa skede skall följande fältundersökningar utföras: 
• Detaljerad geoteknisk fältundersökning med sondering och provtagning för att utreda 

jordlagermäktigheter, särskilt torv och lera, geotekniska egenskaper samt nivån för 
bergöverytan 

 
Följande utredningsinsatser erfordras  

• Utförande av spont mot Roslagsbanan 
• Omfattning i plan och nivå för urgrävning av torv och lera, beräkning av schakt- 

respektive och fyllnadsvolymer 
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