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1 Uppdrag 

ÅF Infrastructure AB har på uppdrag av Vallentuna kommun utfört en geoteknisk 

fältstudie av norra Kristineberg för att bedöma risk för ras, skred och översvämning 

kopplat till föreslagen bebyggelse. Det undersökta området är markerat i nedan karta 

(bild 1). 

 

Bild 1. Det undersökta området 

Vidare ska det översiktliga utlåtandet besvara följande frågor: 

 Med beaktande av markförhållandena på platsen, bör krav ställas i en 

detaljplan på byggnadsteknik så att planerad bebyggelse inte riskerar att 

skadas till följd av förhållandena? 

 Finns det olämpliga platser där idag bostäder och annan infrastruktur planeras, 

med tanke på risk eller vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt att 

genomföra? 

I bedömningen ska även följande beaktas: 

 ökad nederbörd, mer intensiva regn 

 ökad ytavrinning 

 högre vattenföring och vattenstånd 

 försämrad stabilitet 

 ökad erosion, vattenståndsvariationer och höjning av grundvattenytan 

Uppdraget avgränsas så att en bedömning av ovanstående aspekter utförs genom 

platsbesök och studie av jordartsdata. Utifrån kommunens underlag för ras, skred och 

översvämning och planförslaget kan områden identifieras där risk kan föreligga och 

fokus för utlåtandet riktas till dessa områden. 

I uppdraget ingår även att ge förslag på var kompletterande geoteknisk 

undersökningar bör utföras. 
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2 Underlag 

Som underlag för denna översiktliga fältstudie har följande dokument används: 

- ”Översiktlig kartering av risker avseende ras, skred och översvämning, 

Vallentuna kommun” utförd av WSP, daterad 2013-03-11. 

- SGU:s jordartskarta inhämtad från https://apps.sgu.se/kartvisare/, 

2018-10-05. 

- Geoteknisk undersökning, Sweco (2015) 

- Geoteknisk undersökning, ÅF (2015) 

3 Geologin i området enligt SGUs jordartskarta 

Detta avsnitt beskriver geologin utifrån hur SGUs jordartskarta beskriver aktuellt 

området. Områdena markerade 1-5 i bild 2 nedan, hänvisas i detta dokument som 

[1]-[5].  

Enligt jordartskartan (bild 2) består marken i området i huvudsak av berg i dagen eller 

morän. 

Två mindre områden med glacial lera återfinns i Högdalavägen i nordväst [3] 

respektive i östra delen mellan Högdalavägen och Påtåkervägen [4]. Glacial lera är 

normalt sett relativt fast jämfört med postglacial lera. 

Området avskärs av ett dike som sträcker sig i sydvästlig-nordöstlig riktning. Diket är 

omgärdat av låglänt terräng på bägge sidor med jord som på ytan består av 

postglacial lera [2] och postglacial sand [1]. 

Norr om Okvistavägen återfinns ett område med postglacial lera [5] som visserligen 

ligger utanför det aktuella området. Okvistavägen tangerar dock lerområdet ungefär 

mitt för bussterminalen. 

 

  

Bild 2. SGU:s jordartskarta 
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4 Äldre undersökningar 

Sweco utförde år 2015 ett antal geotekniska undersökningar i området som enligt 

SGU:s jordartskarta bedömts som sand [1]. Jämför bild 2 ovan och bild 3a nedan. 

Ur den undersökningen framkom att under 1-2 m sand finns upp till 5 m mäktiga lager 

av postglacial lera. Lerans okorrigerade odränerade skjuvhållfasthet uppmättes till 

omkring 10 kPa. Se bilagor 2-4. 

 

 

Bild 3a. Plan och sektion F-F ur Swecos undersökningar från 2015 

 

Vidare visar ÅFs geotekniska undersökning från 2015 att område [4], som i SGUs 

jordartskarta (bild 2) markerats som glacial lera, inte kan bekräftas i de 

undersökningspunkter som utförts där (bild 3b).  

 

1 

2 
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Bild 3b. Plan och enstaka undersökningspunkter ur ÅFs undersökningar från 2015 

5 Fältstudie 

En fältstudie utfördes av området 2018-10-22 för att bedöma geologin i området. 

Terrängen inom området är normalkuperad. Högsta höjden är i södra delen av det 

undersökta området och den lägsta kring diket i området kallat Gammeläng. 

Större delen av området består av skogsmark med blandskog. Endast den nordvästra 

delen kring diket [2] och området med glacial lera tvärs Högdalavägen [3] är öppna 

ängsytor. Se bild 4a och 5. 
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Bild 4a. Gammeläng område [2] och i bakgrunden område [1] 

 

 

Bild 4b. Område [1] 
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Bild 5. Högdalavägen område [3] 

 

Fältstudien bekräftar i stort sett det som SGUs jordartskarta (bild 2) visar. Undantaget 

är i östra området där glacial lera markerats mellan Högdalavägen och Påtåkervägen 

[4]. Vid fältstudien kunde ingen öppen, låglänt mark återfinnas som skulle tyda på 

lerig jord. Istället får man karakterisera marken som skogbeklädd och blockig (se bild 

6 och 7 nedan). 

Inte heller ÅFs undersökningar från 2015 kan bekräfta att någon lera finns i området. 

Se avsnitt 4 och bild 3b. Något byggnadstekniskt problem förväntas alltså inte uppstå 

här. 

 

Bild 6. Högdalavägen område [4] 
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Bild 7. Högdalavägen område [4] 

6 Jämförelse mellan fält och tidigare studier 

Om man jämför observationer från de undersökningar som utförts i fält (Sweco 2015) 

samt fältstudien (ÅF 2018-10-22) med ras- och skredkarteringen från ”Översiktlig 

kartering av risker avseende ras, skred och översvämning, Vallentuna kommun” 

(bilaga 5 i detta dokument) ser man framför allt två större avvikelser. Framförallt kan 

område [2] utökas med delar av område [1] eftersom Swecos fältundersökningar visar 

att skredkänslig lera finns under sanden.  

Se bild 8 nedan som visar hur bilaga 4 från ”Översiktlig kartering av risker avseende 

ras, skred och översvämning, Vallentuna kommun” ändrats utifrån observationer i fält 

och tidigare utförda geotekniska undersökningar. Sammanfattningsvis ändras område 

[1] till gult riskområde och område [4] utgår som riskområde (överkryssad). 

Vidare kan det område som markerats gult (lera, silt och organiska jordarter och 

lutning <1:10) i område [4] bortses ifrån, då det från fältstudien inte bedöms bestå av 

skredkänslig jord, samt att ÅFs geotekniska undersökningar (2015) inte visar några 

tecken på detta. Se avsnitt 4 ovan och bild 8 nedan. 
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Bild 8. Utdrag ur bilaga 4 från ”Översiktlig kartering av risker avseende ras, skred och 

översvämning, Vallentuna kommun” med inlagda observationer från fältundersökningar.  

 

De områden parallellt med Okvistavägen och Högdalavägen och som i karteringen, 

markerats röda (lera, silt och organiska jordarter och lutning >1:10) bedöms utifrån 

fält inte vara någon risk för skred. Som fotnoten i karteringen anger så består dessa 

områden av vägbankar vars material inte utgör någon risk för skred (bild 9). Inga 

tidiga tecken på skred kunde heller observeras i vägarna vid fältstudien. 

Inga avvikelser kunde i fält observeras med avseende på risken för översvämning 

jämfört med det som karterats i ”Översiktlig kartering av risker avseende ras, skred 

och översvämning, Vallentuna kommun” (bilaga 6 i detta dokument).  

 

Bild 9. Förklaring till kartering av skred-, ras- och översvämningsrisk 
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7 Slutsatser och rekommendationer 

Det område - vid framtida byggnation – där högst risk för skred bedöms förekomma är 

område [2] och den del av område [1] som utifrån Swecos geotekniska 

undersökningar bedömts som lerområde (bild 8). 

Om marknivån planeras att höjas inom dessa områden måste någon slags förstärkning 

av leran eller avlastning av ovanliggande uppfyllnader utföras. Förstärkningsåtgärder 

kan exempelvis vara installation av kalkcementpelare eller urgrävning av leran och 

återfyllning med friktionsjord. Det ska dock observeras att lerans underkant som mest 

ligger ca 7 m under nuvarande markyta (enligt de geotekniska undersökningar som 

utfördes 2015). Schakt till dessa djup medför i sig stor risk för skred under byggskedet 

och måste i så fall utföras med någon slags stödkonstruktion, t ex spont. Det är därför 

inget ekonomiskt rimligt alternativ. 

En ytterligare åtgärd för att minska risken för skred kan vara att förlägga diket i en 

kulvert och därigenom utjämna höjdskillnaderna i terrängen något.  

Inom område [3] inom vid Högdalavägen bedöms risken för skred vara låg då 

glaciallera i normalfallet har relativt hög skjuvhållfasthet. Det finns dock inga 

geotekniska undersökningar som bekräftar detta. Större byggnader kommer dock 

behöva grundläggas på pålar. 

8 Svar på ställda frågor 

För att samfatta, besvaras här de i uppdraget av Vallentuna kommun ställda frågorna. 

Fråga: Med beaktande av markförhållandena på platsen, bör krav ställas i en 

detaljplan på byggnadsteknik så att planerad bebyggelse inte riskerar att skadas till 

följd av förhållandena? 

Svar: Ja, det kommer krävas byggnadstekniska åtgärder för bebyggelse inom område 

[1], [2] och område [3]. 

 

Fråga: Finns det olämpliga platser där idag bostäder och annan infrastruktur planeras, 

med tanke på risk eller vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt att genomföra? 

Svar: Nej. De risker som bedöms finnas kan förebyggas med tekniskt och ekonomiskt 

rimliga åtgärder. 
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9 Förslag på kompletterande geotekniska 
undersökningar. 

Inom de delar av område [5] som på SGUs jordartskarta ser ut att sträcka sig en liten 

bit söder om Okvistavägen bör man utföra undersökningar forma av sonderingar och 

provtagningar för att bekräfta om det förekommer lera inom området. Om lera 

upptäcks bör sonderingar och provtagningar för att bestämma lerans djup, utbredning 

i plan samt sättnings- och stabilitetsegenskaper. 

Inom område [1] och [2] bör kompletterande undersökningar i form av framförallt 

ostörda provtagningar i leran för att i geotekniskt laboratorium kunna analysera dess 

sättnings- och stabilitetsegenskaper. Vidare bör några grundvattenobservationsrör 

installeras inom områdena, för att kunna utföra långtidsmätningar på 

grundvattennivån. 

Inom område [3] bör sonderingar och provtagningar utföras för att bestämma lerans 

djup, utbredning i plan samt sättnings- och stabilitetsegenskaper. 

10 Bilagor 

 

Bilaga 1 Plan, geoteknisk undersökning, Sweco 2015 

Bilaga 2 Sektion A-C, geoteknisk undersökning, Sweco 2015 

Bilaga 3 Sektion D-F, geoteknisk undersökning, Sweco 2015 

Bilaga 4 Sektion G-H, geoteknisk undersökning, Sweco 2015 

Bilaga 5 Översiktlig kartering av risker avseende ras och skred, Vallentuna 

kommun, WSP 2013 

Bilaga 6 Översiktlig kartering av risker avseende översvämning, Vallentuna 

kommun, WSP 2013 

Bilaga 7 SGU:s jordartskarta över området, 5 sidor 

Bilaga 8 Frågor och svar, 2 sidor 
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Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är 
att ge underlag för analyser av 
grundvattenförhållanden, spridning av 
föroreningar i mark och grundvatten, 
markstabilitet, erosion, byggbarhet, 
naturvärden och andra markrelaterade 
frågor. Kartvisaren innehåller 
information om jordart (grundlager, 
underliggande lager, tunt eller 
osammanhängande ytlager), 
landform, blockighet i markytan, 
linjeobjekt och punktobjekt. Informa-
tionen i kartan kan med fördel 
användas för framställning av olika 
tematiska produkter, till exempel 
grundvattnets sårbarhet, markens 
genomsläpplighet, erosionskänslighet 
och skredrisker. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se
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Utdrag ur Granskningskommentarer Vallentuna kommun 181107 

PM Geoteknik Översiktligt geoteknisk utlåtande, ÅF 

Etapp 1 Kristineberg 

 

Bilaga 8, sida 1 

 
Frågor/kommentar Vallentuna kommun 

Här beskrivs under vilken rubrik (punkt) 

kommentaren/frågan är kopplad till. 

Bemötande ÅF 

(svar på fråga eller kommentar 

gällande om, hur och vart i 

rapporten kommunens 

kommentar har bemötts.  

7 Kan ni lägga till i avsnitt 7 bedömning om hur 

marken (inom planområdet) är lämplig för 

bebyggelse eller ej, om särskilda karav ska ställas? 

Utför man byggnadstekniska 

åtgärder korrekt finns inga 

hinder för att bygga i området. 

Ekonomiskt kan det vara 

lämpligt att flytta planerad 

bebyggelse om man HELT vill 

undvika kostnader för 

geotekniska 

förstärkningsåtgärder. 

/Axel 181122 

7. (första stycket)  Vår föreslagna kvartersmark hur 

nära ligger det det gula området - är de berörda? 

Eller ska vi tolka det som att håller man sig utanför 

gult område finns " ingen risk" så att särskilda krav 

på byggteknik inte behöver anges i planen med 

hänsyn till skred och ras?  

Liknande svar som ovan. Om 

man inte utför några 

förstärkningsåtgärder (krav på 

byggteknik) så finns det risk för 

skred och ras. /Axel 181122 

7. (sista stycket) Småhus behöver de pålas också? 

 

Beror helt på hur huset utformas 

och sättningsegenskaper i leran. 

Inget av detta är känt i 

dagsläget. När man vet det kan 

man svara på frågan. 

/Axel 181122 

7. Om man börjar göra dagvattenanläggning i 

Gammeläng kan det påverka närliggande kvarter på 

något sätt så att man måste anpassa bebyggelsen 

byggnadstekniskt med hänsyn till det? 

 

Om man gör en 

dagvattenanläggning som 

avsänker grundvattennivån så 

finns risk att närliggande 

bebyggelse drabbas av 

sättningar. /Axel 181122 

7. Fjärde stycket: om vi ej väljer att förlägga diket i 

kulvert, vad är närmsta avståndet till diket vi ska 

förhålla oss till? Vad är ett lämpligt avstånd för 

bebyggelse? Om vi planerar bebyggelse inom [1, gula 

området] krävs förstärkningsåtgärder för både 

flerbostadshus och radhus/villor?  

Utan förstärkningsåtgärder så 

bör man hålla sig helt utanför 

gulmarkerat område. För att 

bestämma ett säkert avstånd 

från diket behöver man göra 

stabilitetsberäkningar. 

Förstärkningsåtgärder för 

flerbostadshus med all säkerhet. 

För envåningshus, kanske. För 

lite information för att avgöra 

det just nu. /Axel 181122 
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Övriga/generella frågor: 

1. Är det vanligt att man gräver bort 7 m lera? Är det inte väldigt dyrt? Är det 

”rimligt”? 

Skriv svar här: Nej. Försökte illustrera det orimliga med åtgärden iom sponten 

som krävs, men jag kan förtydliga det. /Axel 181122 

2. Hur ser du på att kulvertera ån, speciellt i anslutning till området som pekas ut 

som översvämningskänslig? 

Skriv svar här: Bara man dimensionerar kulverten för framtida vattenflöden och 

ser till att den är lätt att underhålla (rensa från slam och bråte) så är det en bra 

åtgärd tycker jag. /Axel 181122 

3. Kan det vara bättre att istället rekommendera att bredda ån/diket? (större 

buffert för fördröjning) 

Skriv svar här: En breddad å är lättare att underhålla än en sluten kulvert. /Axel 

181122 

4. Bör området i så fal säkras från ras och skred via stödkonstruktioner? Vilken typ 

av åtgärder? 

Skriv svar här: Om man lägger åns slänter tillräckligt flackt och håller 

markhöjning och bebyggelse på tillräckligt avstånd från släntkrön behövs inga 

stödkonstruktioner. I annat fall måste man ha stödmurar eller spont. /Axel 

181122 

 


