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1. Sammanfattning

För detaljplan Ormsta-Stensta har geoteknisk undersökning och utredning gjorts. Planområdet
ligger direkt öster om Lindholmsvägen och avgränsas i norr av Ormstaåns dalgång och i söder
av befintlig bebyggelse utmed Hallonvägen och Lingonvägen. En damm planeras att ligga i
norr.
Detaljplanen omfattar en del av ett höjdområde med en norrvänd sluttning ned mot Ormstaåns
dalgång.

Området består till större delen av skogsmark, där skogen inom Ormsta 1:40 slutavverkats för
några år sedan.

Längst i norr förekommer öppen jordbruksmark i Ormstaåns dalgång. I södra och västra delen
förekommer äldre villabebyggelse.

Inom planområdets högre belägna delar förekommer morän, dvs fastmark. I nordost och
sydväst överlagras moränen av lera.

Kärnhem AB som låtit utföra geoteknisk undersökning för hus i nordost föreslår att sättningar för
huslängorna utmed Lokalgata 6 tas utmed tidig utläggning, vilket är bra.

Geotekniska problem finns bara i nordost för lokalgata 6 och för dammen beroende på
förekomst av lera och högt grundvattentryck. Här har en kompletterande geoteknisk utredning
utförts och nytt läge föreslagits.

Området i övrigt har inga problem med risk för skred.

Marken inom planområdet är lämplig att bygga ur geotekniskt perspektiv.

2. Objekt
Geotekniska undersökningar och utredningar ska bilda underlag för detaljplan avseende:

· Bebyggelse inom lerområden

· Gator

· Damm

· Även Va-ledningar har behandlats.

Planområdet ligger direkt öster om Lindholmsvägen och avgränsas i norr av Ormstaåns dalgång
och i söder av befintlig bebyggelse utmed Hallonvägen och Lingonvägen. Dammen planeras att
ligga norr om fastigheten 1:40.
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3. Underlag
· Detaljplaneförslag, 2018-05-24

· SGU:s jordartskarta, 2019-04-05

· Utrednings PM Geoteknik-Markförhållanden och exploateringsförutsättningar, Struktor
AB, 2017-05-12

· Grundkarta erhållen av beställaren

· Projekteringsritningar VA samrådshandlingar, uppdragsnummer 17091, Mathias Hjälm
Marktema AB, 2018-04-16

· Projekteringsmodeller lokalgator dwg-format, Linnéa Forss Sweco Architects AB, 2019-
03-21

· PM Geoteknik Vallentuna Ormsta 1:40 Bjerking AB, 2019-03-29

· Markteknisk undersökningsrapport-Geoteknik Ormsta 1:40, Bjerking AB, 2019-03-28

· PM markradonundersökning Vallentuna Ormsta 1:40 Bjerking AB, 2019-03-04

4. Utförda geotekniska undersökningar
Bjerking AB har på uppdrag av Kärnhem AB utfört geotekniska undersökningar för Ormsta 1:40.
Se ovan.

Sweco har i april 2019 utfört översiktlig geoteknisk undersökning. I juni 2019 kompletterade
Sweco borrningarna för lokalgata 6 mellan 0/100 och 0/300 och alternativa lägen för damm.

Alternativa lägen är norr om 0/080 och om 0/145 i längdmätning för lokalgata 6.

Resultaten av tidigare utförda och kompletterande undersökningar redovisas i Markteknisk
undersökningsrapport (MUR).

5. Topografi och vegetation
Detaljplanen omfattar en del av ett höjdområde med en norrvänd sluttning ned mot Ormstaåns
dalgång. Marknivåerna varierar mellan ca +19 i norr och +38 i söder.

Området består till större delen av skogsbevuxen mark, där skogen inom Ormsta 1:40
slutavverkats för några år sedan.

I norr förekommer öppen jordbruksmark i Ormstaåns dalgång. I södra och västra delen
förekommer äldre villabebyggelse.

6. Geotekniska förhållanden
Utförda borrningar bekräftar den jordartskarta som SGU redovisat dvs. lera i nordost och
sydväst och morän i övrigt. I sydväst är det ca 1,4 m torrskorpelera på morän, dvs. fastmark.
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I nordost finns ca 1–2 m torrskorpelera som mot lokalgata 6 underlagras av ca 1 m lera på
morän. Öster om lokalgatan ökar lerlagrets mäktighet. Se nedan om dagvattendamm.

Området i övrigt består av siltmorän i vilken inslag av silt finns.

Figur 1 SGU jordartskarta, 2019-04-05

Gult=lera
Blått=morän
Rött=berg

7. Hydrogeologiska förhållanden
Planområdets norra del avvattnas av två diken som avrinner till Ormstaån.

Inom moränområdet har uppmätts grundvattentrycknivåer mellan 2,3 m och 3,8 m under
markytan. Mot nordost där markytan sluttar ner och lera förekommer ökar grundvattentryckets
nivå till ca 0,2 á 2,3 m under markytan. Öster om lokalgata 6 finns artesiskt grundvatten, dvs.
trycknivån är ca 1 m över markytan.
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8. Markradon
Bjerking AB har utfört markradonundersökning inom Ormsta 1:40 inom område med sandig
morän och lera.

Marken bedöms som låg/normal radonmark. Det rekommenderas att byggnader ska utföras
radonskyddade.

Vår bedömning är att detta även gäller hela planområdet, eftersom geologin är likartad.

9. Lokalt omhändertagande av dagvatten
Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin är dåliga.

10. Ormsta 1:40
Lerområdet i nordost finns i södra och östra delen av denna fastighet.

För denna fastighet finns en relativt omfattande geoteknisk undersökning och utredning. Till de
handlingarna hänvisas, medan här ges en sammanfattning och kompletterande tolkning inför
detaljplanearbete.

Bostadshus i 1–2 plan planeras. Nivå för färdigt golv är inte känt.

Västra delen består av ca 0–1 m torrskorpelera på fast lagrad sandig siltmorän och siltig
sandmorän. Grundläggning görs med sulor på packad sprängstensfyllning på morän.

Östra delen omfattar en rad av planerade hus. Jorden består av upp till 2 m torrskorpelera på
upp till 3 m siltig lera och lerig silt på morän på berg. Grundläggning föreslås på 3–7 m pålar.

I östra delen har lokalt uppmätts en grundvattennivå ca 0,2 m under markytan.

I västra delen ligger grundvattennivån ca 1,6–3,3 m under markytan.

Källarlös bebyggelse rekommenderas särskilt i östra delen. För att undvika vattentät
konstruktion bör färdigt golv läggas ca 0,5 m över markytan.

Inom östra delen där lera förekommer bör tidig utfyllning med överlast göras för att få ut
marksättningar.

I nordost har i ett borrhål (nr. 19B30) hittats sandig silt mellan 2 m och 2,6 m djup. Schaktning
djupare än 2 m bör där undvikas beroende på att silt är flytbenägen under vatten.

Med hänsyn till de höga grundvattennivåerna behöver marken höjas. En höjning ger
besvärande sättningar. Genom förbelastning kan detta bemästras.

Någon risk för skred föreligger ej.  Området bedöms lämpligt att bygga om hänsyn till de högre
grundvattennivåerna i öster beaktas och förbelastning görs.
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11. Lerområde i sydväst
Byggnader bedöms kunna grundläggas med sulor eller kantförstyvad platta på morän. Där
djupet till berg är litet kan grundläggning ske på packad sprängstensfyllning.

Schakt till ca 2,5 m kan ske med släntlutning 1:1

Risk för skred finns ej.

Marken är lämplig att bebygga.

12. Övriga delar av planområdet
Inom övriga delar av planområdet består marken av morän, dvs. fastmark.

Byggnader bedöms kunna grundläggas med sulor eller kantförstyvad platta på morän. Där
djupet till berg är litet kan grundläggning ske på packad sprängstensfyllning.

Schakt till ca 2,5 m kan ske med släntlutning 1:1

Risk för skred finns ej.

Marken är lämplig att bebygga.

13. Höjdsättning gator
Gatuprofilerna ligger nära befintlig markyta med max ca ± 0,5 m. Lokalt blir det ca 1,2 m
skärning för lokalgata 1A vid ca 0/320.

Gatuöverbyggnaden dimensioneras m.h.t tjälfarlighetsklass som är 3 för lera och 4 för område
med silt och siltmorän.

13.1 Lokalgata 6 Sträckan 0/100-0/200

Geotekniska förhållanden

Jorden består av ca 1,5 m torrskorpelera på ca 0-2 m lera på ca 0,5 m friktionsjord på berg.

På sträckan 0/100 till 0/200 ligger planerad gatuprofil så lågt att vatten kan komma stå i
överbyggnaden. Profilen bör höjas med 1 m. Detta ger sättningar, men åtgärdas genom tidig
utfyllning med 0,5 m överlast.

14. VA-ledningar
Dagvatten- vatten- och spillvattenledningar planeras läggas ca 2 m under markytan.
I allmänhet kan det ske utan några extraordinära åtgärder.

Ett undantag är i lokalgata 6 mellan ca 0/100 och 0/200 där förekomst av lera och silt samt högt
grundvatten kräver tätspont och länshållning. Detta behöver samordnas med förbelastning, se
ovan.
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Vid litterapunkt 38 (korsning mellan lokalgata 1C och 4) planeras en ca 3,5 m djup schakt.
Schakten sker i siltig sand och siltmorän under grundvattenytan. Spont och länshållning kan
behövas.

15. Dagvattendamm

Damm norr om lokalgata 6 vid 0/180
Sektion M-M
Dammen planeras för en 1,2 m djupzon (bottennivå +16,3) och en 0,2 m djup grundzon.

Jorden består av ca 1,3 m torrskorpelera på ca 4,5 m lera på friktionsjord på berg.

Grundvattentrycket är ca 1 m över markytan, dvs. artesiskt vatten.

Risk finns för att grundvatten kan komma att fylla dammen med vatten.

Ett sätt att lösa detta är att samordna höjningen av gatan inklusive ledningar med höjningen av
marken för dammen. Sannolikt behöver ledningarna från gatan till dammen då grundläggas
med pålar.

Läget för damm är inte lämpligt.

Alternativt läge 1 för damm norr om lokalgata 6 vid 0/145

Sektion T-T
Jorden består av ca 1 m torrskorpelera på ca 2 m lera på friktionsjord på berg.

Grundvattentrycket är i markytan.

Risk finns för att grundvatten kan komma att fylla dammen med vatten.

Läget för damm är inte lämpligt.

Alternativt läge 2 för damm norr om gata 6 vid 0/080
Sektion U-U
Jorden består av ca 0,5 m torrskorpelera på ca 0-1 m lera på friktionsjord på berg.

Närmast väg 6 finns under torrskorpan ca 1-2 m silt. Längre ut (mer än 40 m) från vägen består
friktionsjorden av morän.

Grundvattentrycket är ca 1,3 m under markytan.

Damm kan vara möjlig 40-60 m norr om lokalgata 6.

Schakt för ledning från gata till damm kan bli besvärlig mht att det blir schakt i silt som är
flytbenägen under vatten. Spont kan behövas.
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16. Kompletterande geotekniska undersökningar
I samband med upprättande av förfrågningsunderlag är det lämpligt att sätta ett grundvattenrör i
gata 6 vid 0/180.

Vidare bör förtätade sonderingar, provtagningar och grundvattenobservationer göras i alternativt
läge 2 för damm.

En del sonderingar har stoppat på berg eller block på mindre än 2 m djup. Här kan finnas berg
som behöver sprängas för ledningsläggning. Det gäller;

· Lokalgata 2 mellan 0/150 och 0/300.

· Lokalgata 1A mellan 0/300 och 0/450.

· Lokalgata 6 mellan 0/000 och 0/100 samt vid 0/300.


