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1 Uppdrag och syfte 

På uppdrag av Sebastian Petersen har GeoMind utfört syn inom fastigheterna Slumsta 
1:108 och 1:109 i Vallentuna kommun. Fastigheterna planeras för villabebyggelse. 

Syftet med platsbesöket var, att  okulärt besikta mark- och jordförhållandena för 
bedömning om förutsättningar för skred och grundläggning av byggnader. I kommunens 
planeringsarbete har noterats skredrisk inom fastigheterna. 

2 Underlag  

Följande underlag har legat till grund för geotekniska bedömningar: 

 Platsbesök 2016-04-23 

 Lindholmen etapp 1, gång- och cykelväg. Ritning 101T0202 upprättad av Sweco 
2015-12-11. 

 Markplan med höjdkurvor. 

 SGU kartvisare, jordarter 1:25 0000 – 1:100 000 

 Utförd undersökningsgrävning i samband med arkeologisk utredning 

3 Topografiska och geotekniska förhållanden 

Fastigheterna är belägna i ett område som gränsar mot befintliga Lindholmsvägen i 
väster, idrottsplats med fotbollplan och omklädningsrum i norr och skogsmark i övrigt. 
Slumsta 1:109 gränsar mot Slumsta 1:13 i sydväst och Slumsta 1:38 i söder. Befintliga 
bostadshus finns inom dessa fastigheter.   

Från områdets högsta nivå på ca +30 i söder sluttar terrängen svagt ner mot 
Idrottsplatsens  infartsväg belägen på nivå ca +20. Detta ger en markgradient (lutning) i 
medel på 1:8 mot Idrottsplatsen. Det brantaste förekommande terrängpartiet återfinns i 
den norra delen av Slumsta 1:109, där markgradienten lokalt är 1:4 i riktning ner mot 
Idrottsplatsen. 

Enligt SGU jordartskarta, se figur 1, utgörs området geologiskt av berg i dagen och 
morän med en genomkorsande lerfylld svacka i öst-västlig riktning. Förekomsten av 
morän och berg stämmer väl överens med iaktagna förhållandena vid syn på plats. 
Däremot förekommer ingen lera såsom redovisas på SGU jordartskarta. Orsaken till 
detta är att SGU jordartskarta tagits fram med översiktliga underlagskartor och 
fältkontroller som medför en relativt dålig geografisk noggranhet när det gäller att 
studera enksilda mindre fastigheter. 
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Figur 1 SGU Jordartskarta (SGU, 2016). Gul färg representerar lera, blå färg representerar morän 
och röd färg representerar ytligt berg/berg i dagen. 

Baserat på fältbesök och syn av utförda grävningar i jordlagren kan konstateras att de 
ytliga jordlagren utgörs av mulljord som underlagras av morän på berg. Inom 
huvuddelen av området förekommer berg i dagen eller strax under humusjorden. I 
markytan förekommer rikligt med block och sten, vilket är vanligt i moränmark.  

Jordmäktigheten ovan berg är måttlig (0 - 0,5 m) förutom inom en lokal blöt svacka i 
nordöstra hörnet av Slumsta 1:108. Här kan jordmäktigheten uppgå till någon meter.  

Lera återfinns inom idrottsplatsen och odlingsmarken norr om aktuellt område. 

Grundvattnet följer bergets nivå och rinner hvuvudsakligen av ner mot Idrottsplatsen i 
norr, samt i mindre omfattning mot öster och väster. 
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Foto 1. Slumsta 1:109. Morän och ytligt berg i slänten ner mot Idrottsplatsen. 

 

 

Foto 2. Slumsta 1:109. Berg i dagen inom höjdområdet 
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Foto 3. Slumsta 1:109. Bergytan förekommer under ett tunt lager av humusjord. 

 

Foto 4. Slumsta 1:108. Moränjord och ytligt berg i slänten ner mot Idrottsplatsen med 
omklädningsrum. I denna slänt betecknar SGU jordartskarta förekomst av lera, vilket inte 
stämmer med verkliga förhållanden på plats. 
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4 Förutsättningar för släntskred 

I Skredkommissionens rapport framgår anvisningar för släntstabilitetsutredningar. 
Generellt anges att förutsättningar för skred huvudsakligen finns: 

- dels i lutande lerområden (lutningar > 1:10),  
- dels i relativt branta slänter i silt- och sandområden. 

Utifrån iakttagelser på plats består jorden inom aktuella fastigheter inte av lera, varför 
risk för skred i lera inte är möjligt. 

I silt- och sandjord kan skred i långsträckta slänter utbildas som plana glidytor parallellt 
med slänten genom glidning mellan materialskikt. Säkerheten mot skred bestäms av 

släntens lutning , jordmaterialets friktionsvinkel och grundvattenytan zw, se figur 
nedan.  

 

Med en överslagsberäkning kan skredrisken i området bedömas. Eftersom ingen 
geoteknisk undersökning utförts har jorddjup och grundvattennivån under markytan 
antagits och empiriska värden för jordens hållfasthet nyttjats.  

Antagna värden: 

- släntvinkel 15 grader, vilket motsvarar släntlutning 1:4 som förekommer 
mycket lokalt inom Slumsta 1:108, se foto 4. 

- jordmaterialets friktionsvinkel = 36 grader, vilket motsvarar en löst lagrad 
sandmorän (Larsson et al, 1984). 

- grundvattenytan zw, är belägen 0,5 m under markytan 
- ett brottyta återfinns 1 m under markytan (D) 

Med dessa antaganden erhålls en säkerhet mot sked F = 2,0 vilket är fullt 
tillfredsställande och högre än normala krav F = 1,5 till 1,65. Antagandena är dessutom 
konservativt valda, varför bedömningen är på säkra sidan. 

Släntlutning (vinkel)  

 Jordlager med 

friktionsvinkel  

Brottyta 

D 

zw 
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5 Byggnation inom området 

Förekommande jordar innebär inga geotekniska problem ur stabilitet eller bärighet. Den 
befintliga siltiga moränjorden är dock tjälskjutande och ska inte användas som underlag 
för grundläggning eller återfyllning mot byggnad. 

Vid detaljprojektering av byggnadernas placering ska grundläggning utformas med 
hänsyn till bergnivåer och bergets lutning. Plansprängning kan erfodras om del av 
byggnad hamnar i starkt sidolutande berg.  

6 Slutsatser 

Utifrån resultatet av besiktningen och med överslagsberäkning kan kosntateras att 
markförhållandena är av sådan karaktär att risk för skred inte förekommer. 

Byggnader kan grundläggas utan särskildas förstärkningsåtgärder förutom att förekomst 
av siltig jord ska beaktas samt att kraftigt sidolutande berg kan medföra behov av 
plansprängning. 
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