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Sammanfattning 

Översiktlig geoteknisk utredning för Vallentuna-Mörby 1:98, 1:357 och 1:305. Jorden 

inom undersökningsområdet består i den norra delen av en fyllningsjord som 

underlagras av en lera på morän följt av berg. I den södra delen består jorden av en 

fyllningsjord på morän på berg. Grundvattennivån har mätts i den norra delen och 

ligger cirka 0,7 meter under markytan. 

Planerad byggnation kan grundläggas på befintlig moränjord efter bortschaktning av 

befintlig fyllningsjord och eventuell lera. I den norra delen kommer det bli betydande 

bergschakt för att få plats med garage. 
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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-Mörby 1:98, 1:357 och 1:305.   

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 korsningen 

Teknikvägen/Mörbyvägen. Flerbostadshus i den norra delen planeras att underbyggas 

med bilgarage i souterräng. 

På fastigheten finns en befintlig villa som planeras att rivas.  

 

Figur 1. Strukturskiss för Vallentuna-Mörby 1:98 m.fl.  
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4 Geotekniska förhållanden 
I den norra delen av undersökningsområdet består jorden av en fyllning på 

torrskorpelera som övergår till en lera. Leran underlagras av en friktionsjord på berg. 

Fyllningens mäktighet är cirka 0,4 till 1,2 meter och består av grusig lerig sand och 

sandig lera. Torrskorpan är cirka 0,4 till 0,6 meter tjock och leran 0,3 till 1,0 meter 

tjock. Leran är varvig och något siltig. 

Berget ligger på cirka 2,1 till 2,8 meter under markytan. 

I den södra delen av undersökningsområdet består jorden av en fyllning på morän på 

berg. 

Fyllningen har en mäktighet om cirka 1,6 meter och består av sandig lera med 

torrskorpekaraktär. I den underliggande moränen har block påträffats. 

Berget ligger på cirka 3,4 till 4,4 meter under markytan. 

5 Hydrogeologiska förhållanden 
Grundvattennivån mättes av AFRY under mars 2021. Uppmätt grundvattennivå låg på 

+14,6 meter över havet (0,7 meter under markytan) i punkten 21A002G. 

6 Jordens materialegenskaper 

6.1 Materialtyp och tjälfarlighetsklass 

Materialtyp och tjälfarlighetsklass har bestämts i 4 undersökningspunkter. Materialtyp 

för jorden har bestämts till främst 4B då det främst är finkorniga jordarter som 

provtagits. 

Tabell 1. Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 13. 

Undersökningspunkt Djup Materialtyp Tjälfarlighetsklass 

21A001 0,0 – 1,2 
1,2 – 1,8 
1,8 – 2,1  

3B 
4B 
4B 

2 
3 
3 

21A002 0,0 – 0,4 
0,4 – 0,8 

0,8 – 1,0 
1,0 – 1,3 

1,3 – 1,8  

5B 
4B 

4B 
4B 

4B 

4 
3 

3 
3 

3 

21A003 0,0 – 1,0 
1,6 – 2,0 
2,0 – 2,4 

2,4 – 2,8 

5B 
4B 
4B 

5A 

4 
3 
3 

4 

21A005 0,0 – 0,5 
0,5 – 1,6 

4B 
4B 

3 
3 
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Tabell 2. AMA CE/1 Fyllningsmaterial för väg, bro, byggnad mm. 
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Tjälfarlighetsklassen är främst klass 3 och 4. Jorden är därför måttligt till mycket 

tjällyftande. Tabellen nedan redovisar tjälfarlighetsklassning enligt AMA Anläggning 13. 

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 

6.2 Hållfasthet 

Lerans skjuvhållfasthet har bestämts i en punkt med CPT sondering. Valt värde för 

skjuvhållfastheten kan antas vara 15 kPa. 

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 Stabilitet 

Borrningar som utfördes inom området där det identifierats förutsättning för 

initialskred, det vill säga där det förekommer jordlager av lera och silt på marklutning 

som överstiger 1:10, har inte visat på betydande lermäktigheter. Därför anses 

förutsättningen för initialskred vara låg.  

Stabilitets problem kan uppstå vid stora schakter under byggskedet. Skredrisk måste 

utredas närmare när detaljprojektering startar. 

7.3 Sättning 

Sättningskänslig lera inom undersökningsområdet är av mindre mäktighet och ligger 

främst i de norra delarna där byggnation och garage kommer förläggas och kommer 

därför schaktas bort. Därför bedöms området som ej sättningskänsligt.  

7.4 Grundvatten 

Grundvattennivån uppmättes vid undersökningstillfället till cirka 0,7 meter under 

markytan. Grundläggning bedöms komma att ske under grundvattennivån. 

Omhändertagande av inläckande grundvatten bedöms kunna ske genom pumpgrop.  

Se figur nedan. 
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Figur 2. Sänkning av grundvattenyta med hjälp av pumpgrop. Enligt Schakta säkert 2015. 

Tillfällig eller permanent grundvattensänkning får endast utföras om det inte riskerar 

att skada omkringliggande fastigheter. Risken för detta bedöms vara låg med tanke på 

begränsade lermäktigheter men behöver ändå kontrolleras i samband med den 

fortsatta projekteringen. 

Om en grundvattensänkning trots allt skulle visa sig vara skadlig för omgivande 

fastigheter måste grundläggning ske inom en tät konstruktion till exempel spont som 

utförs så den blir tät mot grundvatteninträngning. 

7.5 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.  

Eventuell vattensamling i bergschakt löses med pumpning. 
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7.6 Grundläggning 

Norra delen 

Byggnaden kan grundläggas med platta på packad sprängsten alternativt packad 

sprängbotten där det krävs bergschakt. Befintlig fyllning och lera schaktas bort ned till 

moränjorden.  

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. 

Södra delen 

Byggnaden kan grundläggas med platta på packad sprängsten. Befintlig fyllning och 

lera schaktas bort ned till moränjorden.  

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. 

7.7 Markens lämplighet 

Ur ett geotekniskt perspektiv så är föreslagen markanvändning lämplig med 

förutsättningen att de hydrogeologiska förutsättningarna utreds med avseende på val 

av lämplig metod att utföra arbetena under grundvattnets trycknivå (pumpgrop eller 

spont). 

7.8 Vidare utredning 

Inför vidare projektering av respektive område rekommenderas följande. 

• Förtätning av borrning för att fånga upp svackor i berget och förbättra 

jordlagermodellen 

• Komplettering av borrning efter husens verkliga utformning 

• Hejarsondering där jorddjupen är större för att bestämma fasthet på naturlig 

friktionsjord 

• Kontinuerlig mätning av grundvattennivå 

• Hydrogeologisk utredning för att utreda risker med grundvattensänkning i 

samband med schakt och grundläggning 

• Bergsakkunnig rekommenderas utreda förutsättningarna för eventuell 

sprängning och bortforsling av berg 

• Riskanalys bör upprättas för att bedöma och hantera vibrationsalstrande 

arbeten så som bergsprängning och schakt  


