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1 Uppdrag 

På uppdrag av Vallentuna kommun har AFRY utfört en översiktlig geoteknisk 

undersökning inom ett detaljplanområde för Lindholmen Centrum. Stor del av området 

ligger mellan Lindholmsvägen och Roslagsbanan förutom den sydöstra delen av 

detaljplanområdet som befinner sig på östra sidan av Roslagsbanans spårlinje. Se figur 

2.1. 

2 Ändamål 

Utredningen syftar till att översiktligt klarlägga geotekniska och hydrogeologiska 

förhållanden samt grundläggningsteknik för de planerade bebyggelserna. Utredningen 

tar fram översiktlig geotekniskt underlag för bedömning av lämplig lokalisering av 

blivande bebyggelser samt behov av kompletterande undersökningar till nästa skede. 

Rekommendationerna som anges i denna handling skall endast ses som förslag och 

skall ej ingå i förfrågningsunderlag.  

  

Figur 2.1 Översiktsbild över detaljplanområdet 

3 Planerad konstruktion 

Enligt plananläggningen förslås i området cirka 300 bostäder. Detaljplanearbetet ska 

även utreda möjligheterna för ny livsmedelsbutik i ett centralt läge samt skapa 

förutsättningar för mindre butiker/verksamheter och multifunktionella ytor. 

4 Underlag  

Följande material har legat som underlag för detta PM. 

• Förfrågningsunderlag markmiljö-geo Lindholmens centrum upprättad av 

Vallentuna kommun, 2020-04-06. 

• Förutsättningar för planläggning upprättad av Vallentuna kommun, 

diarienummer KS 2019:332, 2019-12-20. 

• Resultat från utförda fältundersökningar, AFRY, augusti - september 2020. 

• Resultat från utförda laboratorieundersökningar, LabMind, oktober 2020. 



 

 

 

  Sida 4 (7) 

 

• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) upprättad av AFRY daterad 2020-11-

04. 

• Kartunderlag/samlingskarta från Vallentuna kommun. 

• SGU:s jordartskarta ca 1:25 000 - 100 000. 

• SGU:s Jorddjupskarta skala 1:50 000. 

5 Styrande dokument 

• TK geo 13, Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner. 

• SS-EN 1997-1 – Svensk Standard, Eurokod 7: Dimensionering av 

geokonstruktioner Del 1  

6 Utförda geotekniska undersökningar  

I augusti 2020 och september 2020 utfördes geotekniska undersökningar. 

Utförda geotekniska undersökningarna är redovisad i separat Markteknisk 

undersökningsrapport (MUR) daterat 2020-11-04. Aktuella undersöknings-

punkter benämns 20AXXX och är utsatta och inmätta av AFRY.  

7 Jordförhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta består marken huvudsakligen av postglacial lera. I en liten 

del av området, på östra kanten finns morän och berg i dagen. Se figur 7.1. 

 

Figur 7.1. Utdrag ur SGU:s jordartskarta. 

  Postglacial finlera  Urberg   Sandig morän  Kärrtorv. 

Enligt utförda labb -och fältundersökningar består jorden i området av fyllning på 

kohesionsjord (lera/torrskorpelera/silt) på friktionsjord på berg. Se markteknisk 

undersökningsrapport daterat 2020-10-13 och tillhörande sektionsritningar, 100G1121 

och 100G1122. 

Undersökt område 
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Enligt laboratorieresultaten klassificeras flesta testade prover tillhörande 

tjälfarlighetsklass mellan 3 och 4. 

Enligt SGU:s jorddjupskarta ligger berget ca 0 - 5 meter under befintlig markyta. Se 

figur 7.2. 

 

Figur 7.2. Utdrag ur SGU:s jorddjupskarta.  

Det undersökta området ha indelats i 3 delområden utifrån deras geotekniska 

lämplighet för bebyggelse. Mäktighet av lager med lösa jordarter och djup till berg 

togs som kriterier för indelning av området. Indelningen av dessa delområden 

illustreras ungefär i figur 7.3. 

 

Figur 7.3. Delområdena 1-3. 

Delområde 3 

Delområde 2 

Delområde 1 
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8 Geotekniska förhållanden och grundläggnings-
rekommendationer 

8.1 Delområde 1 

Delområdet täcker ca 51850 kvm. 

I detta delområde består jorden av ca 0,3 -2,0 meter torrskorpelera på ca 0-0,5 meter 
lera som innehåller sand eller silt på friktionsjord på berg. 

Delområdet bedöms som mest lämplig för de planerade bebyggelser när det gäller 
dess grundläggningsförhållanden. 

I detta delområde rekommenderas grundläggning av byggnader med platta på packad 
fyllning av sprängsten sedan förekommande jord utskiftas. Alternativt utförs 

grundläggning med plintar på berg eller med korta pålar. 

8.2 Delområde 2 

Delområdet täcker ca 25300 kvm. 

I detta delområde består jorden av ca 0 – 2,5 meter fyllning på ca 0,3 -1,6 meter 

torrskorpelera på ca 0,2-2,8 meter lera som kan innehålla silt och/sand på friktionsjord 
på berg. 

Detta delområde bedöms som mindre lämpligt ur geoteknisk synpunkt jämfört med 
delområde 1, men lämpligare än delområde 3. 

Planerade bebyggelser rekommenderas att grundläggas med platta på packad fyllning 

av sprängsten sedan förekommande lera urskiftats. Alternativt utförs grundläggning 
med plintar på berg eller med korta pålar. 

8.3 Delområde 3 

Delområdet täcker ca 31200 kvm. 

I detta delområde består jorden av ca 0,3 - 0,5 meter organiskjord på ca 0,2-0,7 
meter torrskorpelera på ca 2,5-3,3 meter lera på ca 0-0,5 meter silt på ca friktionsjord 
på berg. 

Byggnader i detta delområde grundlägges på spetsbärande pålar på grund av 
kohesionsjordens relativt stora mäktighet. 

Vid eventuell uppfyllnad  av marken uppkommer sättningar vilka måste beaktas vid 
ledningsanslutningar till pålade hus och vid entréer och vid uteplatser. 

Ur geoteknisk synpunkt bedöms detta delområde som minst lämpligt, m.a.o. det krävs 
dyrare grundläggningsmetoder än för de andra delområdena. 

9 Hydrogeologiska förhållanden 

Två grundvattenrör i punkten 20A003G och 20A014G har installerats i friktionslagret 

under lera och ett rör, 20A109G, som för miljöteknisk utredning installerades i 

lerlager. 

Lodning av grundvattenytan utfördes vid några tillfällen mellan 2020-08-11 och 2020-

11-03. Mätningarna i rören visar en grundvattenyta 0 - 1,7 m under markytan vilket 

motsvarar nivå +17,4 – 19,9.  

Vid eventuella schakter och grundläggningsnivåer under grundvattenytan bör man ta 

hänsyn till temporära och permanenta grundvattensänkningar som kan skapa mark-

sättningar som i sin tur orsaker skador på anläggningar inom omgivningsområdet.  
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Om risk för att grundvattenavsänkningens influensområde kan påverka andra 

anläggningar eller konstruktioner, kan man begränsa dess utbredning genom att 

utföra byggskedet inom en vattentät konstruktion som t ex en temporär spont. 

Beroende på om grundläggning av bebyggelse är grund i den täta leran eller djup i den 

mer genomsläppliga friktionsjorden under leran, avgör om en permanent grundvatten-

avsänkning sker eller inte. Om grundläggningen sker djupt så kommer förmodligen en 

ansökan om vattendom att behövas för att få sänka grundvattennivån permanent. 

10 Stabilitet 

Ingen särskild stabilitetsutredning har utförts i området. Men, utifrån utförda 

geotekniska undersökningar kan det konstateras att totalstabiliteten är 

tillfredsställande för befintliga höjdskillnader. 

För eventuella schakt i samband med byggnation kan man generellt säga att risk för 

stabilitetsproblem finns i områden med lös lera. Risken ökar med schaktens och lerans 

djup. Utifrån detta så kan man säga att risken för skred i samband med schakt är 

minst i delområde 1 respektive störst i delområde 3. 

Lerans egenskaper, belastningarnas storlek intill schakt är också avgörande för att 

bedöma risken för skred i samband med schakt. Därför är det viktigt att detta utreds 

vid fortsatt projektering. 

11 Sättningar 

Någon undersökning för att utröna sättningsegenskaper har inte utförts. Generellt sett 

uppstår sättningar där lös lera finns. Sättningarnas storlek är proportionerliga till 

lerans mäktighet och belastningen marken utsätts för. Så om delområdena utsätts för 

samma belastning, så blir sättningarnas storlek minst i delområde 1 respektive störst i 

delområde 3. Även här är det viktigt att i den fortsatta projekteringen utreda lerans 

egenskaper med avseende på sättningar. 

12 Fortsatt arbete 

I samband med vidare projektering behöver följande arbete utföras: 

• Avläsning av långtidsgrundvattenrör för att få koll på säsongvariation av 

grundvattenförhållanden. 

• Bestämma grundläggningsnivå och grundläggningsmetod för planerade 

byggnader.  

• Grundläggning för respektive byggnad måste detaljstuderas och vid behov ska 

kompletterande geoteknisk undersökning utföras i samband med projektering 

av byggnader och mark. 

• Stabilitetsutredning för området och omgivningen bör göras med hänsyn till 

eventuell schakt och fyllnadsarbete. 


