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Sammanfattning 

Översiktlig geoteknisk utredning för Vallentuna-Rickeby 1:48 och del av Vallentuna-
Mörby 1:310. Jorden inom undersökningsområdet består av en fyllningsjord på morän 
på berg. Grundvattenytan kunde ej bestämmas då den ligger djupare än installerat 
grundvattenrör, röret är 3,2 meter långt. 

Planerad byggnation kan grundläggas på befintlig moränjord eller berg efter 
bortschaktning av befintlig fyllningsjord.  
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1 Bakgrund/Objekt 
På uppdrag av Vallentuna kommun har ÅF Infrastructure AB utfört en översiktlig 
geoteknisk markundersökning i samband med planläggning för flerbostadshus på 
Vallentuna-Rickeby 1:48 och del av Vallentuna-Mörby 1:310.  

2 Underlag 
Underlag som använts vid planeringen av de geotekniska undersökningarna är: 

• SGU:s jordartskarta, Jordarter skala 1:25 000 – 1:100 000 
• Situationsplan över tänkta byggnader 
• Underlag från berörda ledningsägare 

3 Objektbeskrivning 
Planområdet ligger strax norr om Vallentuna Centrum vid Mörbyvägen-
Fornminnesvägen.  

På fastigheten ett befintligt hus som planeras att rivas. Detaljplanen syftar till att 
möjliggöra ett flerbostadshus i 4 till 5 våningar. Flerbostadshuset planeras att 
underbyggas med garage. finns  

 

Figur 1. Strukturskiss för del 2 av Rickebyhöjd.  
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4 Geotekniska förhållanden 
I den norra delen av undersökningsområdet består jorden av en grusig sandig fyllning 
på en friktionsjord på berg. Berget återfinns på ett djup om 2,6 till 3,7 meter under 
markytan dvs en nivå på +20 till +19. 

Söderut sjunker berget något i den östra delen och ligger där på cirka 4,7 meter under 
markytan dvs en nivå på +18. Block med mäktighet om 1,2 meter har påträffats vid 
sondering. Marken får därför anses vara blockig. 

I den södra änden av undersökningsområdet består jorden av en sandig fyllning på en 
sandig siltig lerig fyllning med tegel och gipsförekomster. Under fyllningen ligger ett 
mindre lager friktionsjord på berg. Berget ligger på ett djup om cirka 2,4 meter under 
jorden dvs en nivå på cirka +19,5. 

Fyllningsmäktigheterna är cirka 1,0 – 1,5 meter i den norra delen och upp till 2,5 
meter i den södra delen. 

5 Hydrogeologiska förhållanden 
Grundvattennivån mättes av AFRY under mars 2021. Grundvattennivån kunde ej 
mätas då röret var torrt i botten på röret på nivån +19,4. 

6 Jordens materialegenskaper 

6.1 Materialtyp och tjälfarlighetsklass 
Materialtyp och tjälfarlighetsklass har bestämts i 3 undersökningspunkter. Materialtyp 
för jorden har bestämts till främst 2 men med prover där det var 4B och 5A. 

Tabell 1. Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 13. 

Undersökningspunkt Djup Materialtyp Tjälfarlighetsklass 
21A101 0,0 – 1,1 2 1 
21A103 0,0 – 0,2 

0,2 – 1,0 
1,0 – 2,0 

2 
4B 
5A 

1 
3 
4 

21A104 0,0 – 1,0 2 1 



  

PM Geoteknik Rickebyhöjd.docx 
Sida 5/7 

 

PM GEOTEKNIK 

 

Tabell 2. AMA CE/1 Fyllningsmaterial för väg, bro, byggnad mm. 

 

 

Tjälfarlighetsklassen är främst klass 1 men med prover där den var 3 och 4. Jorden är 
därför delvis mycket tjällyftande. Tabellen nedan redovisar tjälfarlighetsklassning 
enligt AMA Anläggning 13. 
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Tabell 3. Tjälfarlighetsklassning enligt AMA Anläggning 13. 

Tjälfarlighetsklass Beskrivning 
1 Icke tjällyftande jordar 
2 Något tjällyftande jordar 
3 Måttligt tjällyftande jordar 
4 Mycket tjällyftande jordar 

7 Rekommendationer 
Nedan lämnade rekommendationer är översiktliga eftersom tillgängligt underlag inte är 
komplett och enbart avser rekommendationer för projektering. I samband med 
detaljprojekteringen bör dessa ses över och anpassas till slutgiltig utformning. 

7.1 Geoteknisk kategori 
Geoteknisk kategori 2 kan tillämpas i projektet då det omfattar konventionella typer av 
byggnadsverk och grundläggning utan exceptionell risk för omgivningspåverkan eller 
speciella jord- eller belastningsförhållanden. 

7.2 Schakter och slänter 
Schakt ovanför grundvattenytan med ett schaktdjup om max 1,5 meter kan utföras 
med en släntluftning på 1:1,5. Med en schaktbotten under grundvattenytan eller 
djupare än 1,5 meter fastställs släntlutningen från fall till fall i samråd med 
geotekniker.  

7.3 Stabilitet 
Området är flackt och utan lösa leror därför bedöms det ej råda stabilitetsproblem. 
Stabilitetsproblem kan uppstå vid stora schakter under byggskede. Skredrisk måste 
utredas närmare när detaljprojektering startar. 

7.4 Sättningar 
Naturlig moränjord bedöms ej vara sättningskänslig, befintlig fyllningsjord ska 
schaktas bort. 

7.5 Grundvatten 
Grundvattennivån låg vid undersökningstillfället under installerat grundvattenrör. Det 
bedöms inte vara någon risk för schakt under grundvattenytan om schakt görs till ett 
maxdjup om 3 meter.  

Vidare pejling av grundvattenrör kommer ge mer tillförlitlig grundvattennivå. Max 
schakt djup ovan grundvattenytan kan förändras. 

7.6 Grundläggning 
Byggnader kan grundläggas med platta på packad sprängsten alternativt packad 
sprängbotten där det krävs bergschakt. Befintlig fyllning ska schaktas bort.  

Fyllning ska utföras med materialtyp 1, bergtyp 1 enligt tabell AMA CE/1. 
Kornstorleken får vara högst 2/3 av lagertjockleken efter packning. Återfyllning och 
packning ska ej utföras under tjälade förhållanden. 
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7.7 Markens lämplighet 
Ur ett geotekniskt perspektiv så är föreslagen markanvändning är lämplig. 

7.8 Vidare utredning 
Inför vidare projektering av respektive område rekommenderas följande. 

• Förtätning av borrning för att fånga upp svackor i berget 
• Komplettering av borrning efter husens verkliga utformning 
• Hejarsondering för att bestämma friktionsjordens materialparametrar 
• Kontinuerlig mätning av grundvattennivå  
• Bergsakkunnig rekommenderas utreda förutsättningarna för eventuell 

sprängning och bortforsling av berg. 
 


