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1 Objekt 

På uppdrag av Vallentuna kommun har Sweco Civil AB kompletterande geoteknisk 

utredning gällande Kristineberg i Vallentuna. 

Föreliggande handling redovisar enbart utförda undersökningsresultat. 

2 Ändamål och skede 

Undersökningen avser att undersöka förekomst av sulfidlera inom en del av området. 

3 Underlag för undersökningen 

Följande underlag har använts för undersökningen: 

• Planskiss över området erhållet från beställaren  

• Ledningsunderlag har erhållits från ledningsägare i området 

• Geologiska erhållet via SGU 

4 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2, med tillhörande nationell 
bilaga BFS 2013:10 – EKS 10. 

Tabell 4.1. Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering Undersökningsprogram enligt SS-EN 1997-2 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 
22475-1, SS-EN-1997-1 och SS-EN 1997-2 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem Version 2001:2 med 
kompletterande beteckningsblad 2016 

 
Tabell 4.2. Fältundersökningar – sondering, in-situ 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Viktsondering (Vim) SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005 och SGF Rapport 3:99 

 
Tabell 4.3. Fältundersökningar - provtagning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Störd provtagning med 
skruvborr (Skr) 

SS-EN ISO 22475-1:2006. Provtagningskategori B, 
kvalitetsklass 3-4 

 
Tabell 4.4. Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Okulär jordartsklassning SS-EN ISO 14688-1 och 14688-2 
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Jordartsförkortning Beteckningsblad IEG 2011-05-08 (Bilaga C IEG Rapport 
13:2010) 

Materialtyp och 
tjälfarlighetsklass 

AMA Anläggning 17  

Lab-undersökningar Uppgifter om standard eller andra styrande dokument ges på 
tabeller, diagram m.m.  

 

 

5 Geoteknisk kategori 

Undersökningar har utförts i omfattning och typ med utgångspunkt att de geotekniska 

förutsättningarna för objektet och tillhörande arbeten omfattas av geoteknisk kategori 2 

(GK2). 

6 Befintliga förhållanden 

Området för undersökningen utgörs idag av grönyta intill ett skogsparti. Området är flackt 

och uppmätta marknivåer i undersökningspunkterna varierar mellan +36,4 och +37,0. 

7 Positionering 

Utsättning/Inmätning av undersökningspunkterna har utförts med GPS av typ nätverks-

RTK. Mätarbeten har utförts av August Palm och Kurt Laitamaa, Sweco Civil AB under 

vecka 43, 2019. 

Mätning av undersökningspunkterna har gjorts i mätningsklass A enligt SGF Geoteknisk 

Fälthandbok 1:2013. 

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 18 00 

Höjdsystem: RH2000 

Koordinater (x, y, z) kan på begäran erhållas digitalt. 

8 Geotekniska fältundersökningar 

8.1 Utförda fältförsök 

Aktuella fältförsök omfattar: 

• Viktsondering (Vim)  1 punkt  

Sonderingarna är utförda med geoteknisk borrbandvagn GM65. 

8.2 Utförda provtagningar 

Aktuella provtagningar omfattar: 

• Störd provtagning (Skr)  3 punkter 
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Provtagningarna är utförda med geoteknisk borrbandvagn GM 65. Störd jordprovtagning 

inom ytjord har utförts med skruvborr ø 60 mm.  

8.3 Undersökningsperiod 

Sonderingar och provtagningar är utförda under oktober, 2019.  

8.4 Fältingenjörer 

Fältarbete har utförts av August Palm och Kurt Laitamaa, fältingenjörer på Sweco Civil 

AB. 

8.5 Provhantering 

Upptagna jordprover har klassificerats okulärt i fält direkt vid provtagningen enligt SS-EN-

ISO 14688–1. Ett provtagningsprotokoll har upprättats av ansvarig fältingenjör för varje 

provtagningspunkt. Utvalda prover har skickats till geotekniskt laboratorium för säkrare 

klassificering. Resultat från geolab redovisas i Bilaga 1. 

Prover kategori B (Skr) har förvarats frostskyddat i dubbla plastpåsar. Prover har 

transporterats med bil på provtagningsdagen [alternativt] har skickats med företagspaket 

till Sweco Geolab i Stockholm. 

8.6 Övrigt 

Utförda undersökningar är benämnda 19Sxxx, där 19 står för årtal, S för Sweco och xxx 

är en löpande numrering. Resultat av utförda undersökningar redovisas i denna 

handlings tillhörande ritningar och bilagor. Undersökningspunkterna är inlagda i en 

databas (GeoSuite), informationen från denna kan exporteras och skickas på begäran. 

9 Laboratorieundersökningar 

9.1 Geotekniska undersökningar 

Följande analyser har utförts på störda jordprover: 

• Jordartsbenämning och bedömning av tjälfarlighetsklass 14 st 

varav 

Laboratorieundersökningarnas omfattning är så begränsad att ingen separat 

Försöksrapport/Lab har upprättats. All information om laboratorieundersökningarna 

redovisas i tabeller och diagram i Bilaga 1. 

9.2 Miljötekniska undersökningar 

• Analys av sulfidlera av 2 stycken prover. 

9.3 Undersökningsperiod 

Alla diagram och tabeller är daterade, där det framgår när proverna analyserades och 

testades. Se Bilaga 1 och 2. 
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9.4 Laboratorieingenjörer 

Laboratoriearbete har utförts under ledning av Per Östensson, ansvarig lab.tekniker, 

Sweco Geolab i Stockholm.  

Jordprover har analyserats på Sweco Geolab i Stockholm. Handläggare redovisas med 

signaturer i tabeller och diagram, se Bilaga 1 och 2. 

9.5 Kalibrering och certifiering 

Geotekniska laboratorieanalyser är utförda av Sweco Geolab, som är kvalitets- och 

miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Kalibreringsdata för använd utrustning 

finns dokumenterad på laboratoriet enligt godkända certifieringsrutiner och kan på 

begäran uppvisas. 

9.6 Provförvaring 

Proverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas efter utförd 

undersökning i sex månader. 

10 Övrigt 

Den miljötekniska undersökning som har utförts är översiktlig. Detta innebär att det kan 

finnas förorenade områden som inte upptäcktes vid denna undersökning 
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Gransk./Tabell

P:\2172\Uppdrag 2019\34413\[Skr 191025.xlsx] 

4B/3

Gråbrun något lerig grusig GROVSAND (svag bensinlukt), 

(cl)grGSa

2/1

Grå sulfidfläckig varvig LERA med sandkorn samt enstaka 

gruskorn, suvCl

4B/3

Grå sulfidfläckig varvig LERA med sandkorn samt enstaka 

gruskorn, suvCl

4B/3

Anm.

4B/3

4A/3

4B/3

4B/3

2/1

4B/3

4B/3

4B/3

Mtrl

typ/

tjälf.

klass
1)

5B/4

2/1

Grå lerig SAND med lerskikt, clSa cl

Brungrå varvig LERA med enstaka sandkorn, vCl

Brungrå något sulfidfläckig varvig LERA med sandkorn, (su)vCl

Gråbrun något siltig grusig SAND fyllning?, (si)grSa

Brungrå varvig LERA med enstaka sandkorn, vCl

Brungrå varvig LERA med sandkorn samt enstaka gruskorn, vCl

Brungrå sandig varvig LERA med tunna sandskikt, savCl (sa)

Brun något sandig gyttjig LERA med enstaka gruskorn, (sa)gyCl

Grå något lerig grusig GROVSAND, (cl)grGSa

Brungrå varvig LERA med sandkorn, vCl

Gråbrun rostfläckig något gyttjig TORRSKORPELERA med 

enstaka tunna sandskikt samt enstaka gruskorn, (gy)Cldc (sa)

0.9-2.0

2.0-3.4

1.3-2.0

2.0-2.7

0.2-0.9

0.2-0.7

0.7-1.1

1.1-1.3

0.0-0.25

0.25-0.5

0.5-1.0

1.0-2.0

2.0-2.8

2.8-4.0

19S003

19S002

19S001

[m]

Borrhål/

Sektion

Djup

2019-10-25  

Skr Undersökningsdatum 

Benämning/

(okulär jordartsklassning SS-EN ISO 14688-1+2)

Jordartsförkortning

(enl. IEG 2011-05-08)

2019-10-23

Kristineberg E1

Löp-nr

2019-10-25Datum/SignProvtagningsdatum

Projekt

SWECO Civil AB, Stockholm

Provtagningsredskap / Analysmetod

34413

UppdragsgivareUppdragsnummer

12706047

1) Klassning enl. AMA Anläggning 17

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044,

100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60,

geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB 1(1)



Miljögeoteknisk analys RAPPORT

Sid 1(2) utfärdad av ackrediterat laboratorium

Projekt
Löp nr 34413

Inkom 2019-10-25

Datum 2019-10-30

Johan Englöf / Sign
Uppslutning 7M HNO3 [SS 028311:2017 utg. 2 mod.]

2019-10-29 - 2019-10-30 Kemist

19S002 19S003

2-2,7m 0,9-2m

23000 21000

630 360

8,7 8,7

45,6 39,9

68,7 70,8

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Analysresultaten avser endast det provmaterial som levererats till laboratoriet.

G:\22172\DATA\ADM\4. QA\Ackreditering\[Nytt miljöpacket ack..xls]Blad1

Torrsubstans [SS-ISO 11465:1995 utg. 1 mod.]

Uppdragsgivare

Provtagningsdatum

Analysparameter

SWECO Civil AB, Stockholm

2019-10-23

Undersökningsdatum
ICP-OES(mg/kg TS) [SS-EN-ISO 11885:2009 utg.2 mod.]

SWECO GEOLAB

12706047

Kristineberg E1

Analysmetoder: pH [SS-ISO 10390:2007 utg 2]

Uppdragsnummer

Vattenkvot* [%]

Torrsubstans [%]

Tot-Järn*

Tot - Svavel*

pH*

SWECO GEOLAB
Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26  STOCKHOLM
Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60, E-mail: geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab



Miljögeoteknisk analys RAPPORT

Sid 2 (2) utfärdad av ackrediterat laboratorium

Bestämning av torrsubstans enligt SS-ISO 11465.

Provet torkas vid 105 °C.

Mätosäkerhet (k=2) : ± 1,1%

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet beräknad med en täckningsfaktor lika med 2

vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Denna rapport får endast anges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen

godkänt annat.

Laboratoriets ansvar i samband med uppdrag framgår av Geolab prislista under Allmänna villkor.

Johan Englöf

Kemist

SWECO GEOLAB

Metod
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1 Uppdrag 

På uppdrag av Vallentuna kommun har Sweco Civil AB utfört en fördjupad geoteknisk 

utredning för ny detaljplan för planerad bostadsbebyggelse inom Kristineberg Etapp 1 i 

Vallentuna. 

Utredningen avses belysa vilka krav som bör ställas i detaljplanen för den planerade 

bebyggelsen för att bebyggelsen skall vara lämplig med avseende på de geotekniska 

förhållandena. 

Denna redovisning är begränsad till förhållandena inom den del av området som gränsar 

till Gammeläng. Inom denna del finns geotekniska svårigheter beroende på förekomst av 

lös lera samt lutande mark. 

2 Planerad bebyggelse 

Detaljplanerområdet för Kristineberg Etapp 1 redovisas på nedanstående figur 1.  

I nordvästra delen av området kommer bebyggelsen att gränsa till Gammeläng som är en 

våtmark med sydväst – nordostlig sträckning. Gammeläng är markerad med en långsmal  

skraffering på figur 1. I nordöstra delen av området skall anläggas en dagvattendamm.  

 

 

Figur 1 Detaljplaneområde för Kristineberg Etapp 1 Det långsmala skrafferade området i 
norr är Gammleäng. Det turkosa området längst i norr är en dagvattendamm. 

Inom de kvarter som gränsar till Gammeläng i söder kommer bebyggelsen att utgöras av 

flerfamiljshus i cirka 6 våningar samt källare. Golvnivåer och nivåer på yttre mark är inte i 
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detalj bestämd. Angränsande gata i söder (kvartersgata 5) skall ligga på nivåer som 

varierar mellan +40,0 vid anslutning till huvudgatan och +41,6 längst i sydväst. 

Inom de kvarter som gränsar till Gammeläng i norr kommer planerad bebyggelse att 

utgöras av radhus.  

Gatorna i östra delen av området är förprojekterade. Huvudgatan ansluter i norr till 

Okvistavägen. 

3 Underlag 

Som underlag har använts  

 PM Geoteknik Kristineberg Vallentuna ÅF, daterat 2019-01-08 

 PM Geoteknik Kristineberg Vallentuna Delområde 1 och 4 norr ÅF, daterat  

2015-11-02 

4 Geotekniska undersökningar 

Inga undersökningar har utförts. 

5 Geotekniska förhållanden 

5.1 Topografi 

Marken omkring Gammeläng är i stort sett horisontell och ligger på nivån ca +38 inom en 

ca 70 m bred dalgång. Mot söder och mot norr stiger marken relativt brant från 

dalenången. Höjdförhållandena närmast söder om Gammeläng framgår av nedanstående 

karta 

 

Figur 2 Karta som visar höjdförhållandena mellan Gammeläng och kvartersgata 5 
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Vid norra körbanekanten av kvartersgata 5 varierar den nuvarande markytan mellan 

nivån ca +39 vid anslutning mot huvudgatan och nivån ca +41 vid sydvästra änden. 

Blivande kvartersgata 5 skall läggas på nivån ca +40,0 vid huvudgatan och på nivån ca 

+41,6 i den västra änden 

5.2 Jordlagerföljd 

Inom området omkring Gammeläng finns ett ca 100 m brett område med förekomst av lös 

lera. Leran har max ca 6,5 m:s mäktighet.  Området med lös lera sträcker sig in på 

planerad tomtmark norr och söder om ån. 

Lerans skjuvhållfasthet har inte undersökts. 

5.3 Geohydrologiska förhållanden 

Gammeläng faller mot nordost. I nordöstra delen av området skall anläggas en 

dagvattendamm till vilken Gammeläng skall ansluta. Marken omkring Gammeläng ligger 

på nivån +38 i västra delen av det aktuella området och som lägst på nivån ca +36,5 vid 

östra delen av den planerade dammen. Vid inloppet till dammen kommer vattengång 

(botten i diket) att förläggas på nivån +36,22. 

Djupfåran (dikesanvisningen) i Gammeläng kommer att flyttas max ca 10 m norrut inom 

den östra delen av det aktuella området. 

Grundvattenytan har uppmätts 2015-06-22 i provtagningshål på nivåer mellan +36,2 och 

+36,6.Denna nivå motsvarar 1-1,5 m under markytan där mätningen utförts. 

6 Sättningar 

Vid belastning av marken genom t.ex. uppfyllnad uppkommer sättningar i den lösa leran. 

Även en eventuell grundvattensänkning skulle kunna medföra ytterligare allmänna 

marksättningar. 

Höjdsättningen är inte klar, men troligen kommer marken omkring ån att fyllas upp såväl 

söder som norr om ån. 

Uppfyllnad beräknas medföra sättningar vars storlek beror av uppfyllnadens storlek och 

av lermäktighet. 

Vid uppfyllnad 1,5 m dvs till +39,5, och lermäktighet 5 m beräknas uppkomma sättningar 

på ca 20 cm, varav ca 75% utbildas inom ca 5 år. 

7 Stabilitet 

Vi har inga uppgifter om lerans skjuvhållfasthet. På basis av de sonderingar som utförts 

görs en mycket grov bedömning (på basis av tabell :571 i handboken Bygg årgång 1961) 

att leran har en skjuvhållfasthet på ca 15 kPa. 
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För att stabiliteten skall vara tillfredsställande kan då accepteras en nivåskillnad på max 

ca 2,5 m inom området med lös lera. Detta innebär att vid Gammeläng kan marken 

läggas på max nivån ca +39,5 med tillfredsställande stabilitet. 

För att fylla till en högre marknivå erfordras förstärkningsåtgärder, vilket t.ex. skulle kunna 

vara kalk-cementpelarförstärkning. 

8 Grundläggningsrekommendationer 

8.1 Flerbostadshusen 

Flerbostadshusen på södra sidan ån bör grundläggas med pålar inom område med lös 

lera och med plattor på packad fyllning på berg eller morän inom området närmast 

kvartersgata 5, där marken ligger högre och det troligen inte förekommer lös lera. 

Om byggnaderna utförs med källare kan dränering för källare utföras som lägst på nivån 

ca +36,2. Vid en lägre dräneringsnivå uppkommer risk för allmänna marksättningar inom 

hela området med lös lera. Restriktionerna avseende dränering innebär att vid en icke 

vattentät källare kan källargolv ligga som lägst på nivån ca +37. 

För källare med lägre golvnivå erfordras vattentät källare upp till denna nivå. 

För tomtmarken utanför hus erfordras åtgärder inom området med lös lera om marken 

fylls upp mer än ca 0,5 m. Förstärkning kan göras med KC-pelare. 

8.2 Radhusen 

Radhusen på norra sidan Gammeläng bör även de grundläggas med pålar inom området 

med lös lera. Utanför området med lös lera kan grundläggning ske med plattor på packad 

fyllning på berg eller naturlig friktionsjord. 

För tomtmarken utanför hus erfordras åtgärder inom området med lös lera om marken 

fylls upp mer än ca 0,5 m. Vid uppfyllnad max ca 1,5 m kan förstärkning utgöras av 

lättfyllning, vid uppfyllnad mer än ca 1,5 m är troligen KC-pelarförstärkning lämpligare. 

9 Föreskrifter på detaljplan 

Vi föreslår att på detaljplan ges föreskriften att marken inte får läggas högre än +39,5 

inom ett område som är 30 m på vardera sidan om Gammelängs mitt. Om uppfyllnad 

skall ske högre än denna nivå erfordras förstärkningsåtgärd och stabilitetsutredning som 

visar att så är möjligt. Området redovisas i nedanstående Figur 3.  

Denna föreskrift gäller alltså även vid småhusbebyggelsen på norra sidan Gammeläng. 

Här är förprojektering av gator ej utförd. Möjligen kan tomtmarken läggas lägre på denna 

sida, varvid sättningsproblemen blir mindre och behovet av förstärkningsåtgärder kan 

vara mindre. 

Förstärkningsåtgärd föreslås i första hand bestå av: KC-pelarförstärkning varvid såväl 

stabilitets- som sättningsproblem kan åtgärdas. Med KC-pelarförstärkning blir 

sättningarna mindre och projekteringen kan göras så att de utbildas på ett halvår. 
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Eftersom det är en relativt stor etableringskostnad för KC-pelarförstärkning är det en 

fördel att göra förstärkningen på båda sidor ån samtidigt om förstärkning krävs även på 

norra sidan. 

Förstärkning kan alternativt göras genom användning av lättfyllning för uppfyllnad. 

 

Figur 3 Område inom vilket marken inte får läggas högre än +39,5. Om marken läggs 
högre erfordras förstärkningsåtgärd och stabilitetsutredning som visar att detta är möjligt 

Inom området med lös lera skall blivande bebyggelse grundläggas med pålar oavsett om 

förstärkningsåtgärder utförs. Detta gäller för bebyggelsen på båda sidor om Gammeläng. 

Vi föreslår också att i detaljplanen ges föreskrift att inom ett annat angivet område får 

dränering ej utföras till en lägre nivå än +36,2. Om grundvattenytan sänks till en lägre 

nivå än +36,2 finns risk för allmänna marksättningar inom hela det område, där det 

förekommer lös lera. Vid källare med golvnivå lägre än ca +37,0 erfordras vattentät 

källare för att förhindra att källaren vattenfylls vid högvatten i Gammeläng. Området där 

dränering ej få utföras under nivån +36,2 redovisas i nedanstående Figur 3. 

I hela Stockholms län råder allmänt förbud mot markavvattning. För att göra 

markavvattning krävs tillstånd från länsstyrelsen. 
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Figur 4 Inom område med röd skraffering får dränering inte ske till en lägre nivå än +36,2. 
Om lägre källare utförs skall denna göras vattentät. 

10 Synpunkter på detaljplan 

Vid omläggningen av Gammeläng har angivits att ett nödutlopp anordnas på nivån 

+37,50. Vattenytan i Gammeläng kan alltså stiga upp till denna nivå, vilket innebär att en 

dränering för källare med självfall inte kan läggas på lägre nivå än ca +38. För att lägga 

dränering på nivån +36,2 kommer alltså att erfordras pumpning av dräneringen. 

Om marken läggs på nivån +39,5 dvs den högsta nivån som kan accepteras med 

avseende på stabilitet beräknas erhållas sättningar på ca 20 cm, vilket normalt är större 

än vad som kan accepteras för ledningar, vid entréer och uteplatser. Även vid denna 

uppfyllnadsnivå bedöms därför markförstärkning erfordras av mark utanför hus. 

Vi anser från geoteknisk synpunkt att det vore bäst att lägga husen närmast 

kvartersgatan 5 eftersom det är bättre markförhållanden där. Det vore också önskvärt att 

flytta torget för att ge plats för hus. 

Gammeläng kulverteras under huvudgatan där denna passerar över våtmarken. Gatan 

ligger obetydligt högre än nuvarande mark vid ån, vilket är gynnsamt från 

sättningssynpunkt. 

Det skulle vara möjligt att kulvertera ån på hela den aktuella sträckan väster om 

huvudgatan . Härvid skulle marken troligen fyllas upp väster om huvudgatan. Fördelen 
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med detta skulle vara att stabilitetsproblem skulle kunna undvikas, men i stället skulle 

uppkomma sättningsproblem inom det uppfyllda området. Vår bedömning är att en 

kulvertering av ån inte är gynnsamt med avseende på de geotekniska konsekvenserna. 
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1 Uppdrag 

På uppdrag av Vallentuna kommun har Sweco Civil AB utfört en fördjupad geoteknisk 
utredning för ny detaljplan för planerad bostadsbebyggelse inom Kristineberg Etapp 1 i 
Vallentuna. Utredningen har redovisats i ett Geotekniskt planeringsunderlag daterat 
2019-04-02. 

Denna redovisning avser en kompletterande provtagning som utförts i läget för en 
planerad dagvattendamm inom norra delen av området. 

 

Figur 1. Detaljplaneområde för Kristineberg Etapp 1. Det långsmala skrafferade området i 
norr är Gammeläng. Det turkosa området längst i norr är en dagvattendamm där 
kompletterande provtagning utförts. 

2 Geotekniska undersökningar 

Utförd undersökning redovisas i Markteknisk undersökningsrapport MUR daterad 2019-
10-30. 

3 Geotekniska förhållanden 

Den planerade dagvattendammen planeras söder om korsningen mellan Okvistavägen 
och Högdalavägen. Markområdet är skogbevuxet och utgörs av en sänka i terrängen. 
Nivåskillnaden mellan Okvistavägen och marknivån vid dagvattendammen är max ca 3,5 
m. Förhållandena framgår av nedanstående Figur 2. 
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.. 

Den geotekniska undersökningen omfattar en viktsondering och 3 skruvprovtagningar 
enligt nedanstående figur. 

  

Figur 3. Provtagnings- och viktsonderingspunkter. 

Undersökningen visar att jorden i läget för dagvattendammen utgörs av 2,7-4,0 m lera 
som underlagras av friktionsmaterial (troligen morän) på berg. Leran är lös under ett ca 
0,5 m tjockt fastare ytlager. 
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Laboratorieanalyserna visar att i provtagningspunkt 19S002 har påträffats sulfidfläckig 
lera i prov på djupet 2,0-2,7 m. I provtagningspunkt 19S003 har påträffats sulfidfläckig 
lera i två prover på djupen 0,9-2,0 respektive 2,0-3,4 m:s djup. I provtagningspunkt 
19S001 har inte påträffats sulfidfläckig lera. 

I prov med sulfidfläckig lera från punkt 19S002 har uppmätts halten 630 mg/kg. I prov 
med sulfidhaltig lera från 19S003 har uppmätts halten 360 mg/kg. 

I båda proverna har uppmätts pH 8,7. 

4 Geotekniska rekommendationer 

Sulfidhaltiga schaktmassor 

Dagvattendammen skall vara ca 2 m djup och utföras med botten på +34,66. 
Schaktdjupet från nuvarande mark blir ca 2,4 m i den sydvästra delen av dammen (vid 
sonderingspunkt 19S001), ca 2,1 m i mitten av dammen (sonderingspunkt 19S002) och 
ca 1,8 m i den nordöstra delen av dammen (sonderingspunkt 19S003). 

I Trafikverkets råd och anvisningar för hantering av sulfidhaltig jord anges att vid 5000-
600 mg/kg har jorden medelhög försurningsgrad och vid halter lägre än 600 mg/kg har 
jorden låg försurningspotential. I skriften anges också att jorden har liten 
försurningspotential vid pH över 5. 

I den sydvästra delen har inte påträffats sulfidhaltig lera.  

I den mellersta delen (i punkt 19S002) har påträffats sulfidhaltig lera från 2,0 m:s djup och 
neråt. Detta innebär att 0,4 m av schaktmassorna från denna del av dammen blir 
sulfidhaltiga. De kemiska analyserna visar att leran har en svavelhalt på 630 mg/kg, vilket 
är ett värde som ligger nära gränsen mellan medelhög och liten försurningspotential.  

I den nordvästra delen har påträffats sulfidhaltig lera mellan 0,9 och 2,0 m:s djup. De 
kemiska analyserna visar dock att svavelhalten är endast 360 mg/kg, vilket innebär att 
jorden har liten försurningspotential. 

Det är alltså en relativt liten mängd schaktmassor som kommer att vara försurande och 
som kan behöva läggas på deponi som tar emot denna typ av förorenade massor. 

Eftersom analyserna visar låga svavelhalter rekommenderas kompletterande provtagning 
och analyser för att närmare klarlägga om jorden verkligen skall behandlas som 
förorenade. 

Ett alternativ skulle vara att flytta dagvattendammen ca 50 m mot sydväst eftersom den 
svavelhaltiga leran endast har påträffats i den nordöstra och mellersta delen av dammen. 
Om en förflyttning av dammen övervägs bör utföras ytterligare kompletterande 
provtagning för att verifiera att leran i det nya läget är fri från sulfidhaltig lera. 
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Stabilitet 

Dammen utförs utmed en blivande GC-väg som enligt nivåkurvor kommer att läggas på 
nivån ca +37,5. Detta innebär att nivåskillnaden mellan GC-vägen och dammens botten 
blir som mest ca 2,8 m.  

Nivåskillnaden relativt Okvistavägen kommer att vara max ca 6,3 m. Avståndet till 
Okvistavägen är ca 30 m. Nivåkurvor indikerar att det inte finns lös lera vid Okvistavägen. 

Det bedöms ej föreligga några stabilitetsproblem vare sig för GC-vägen eller för 
Okvistavägen.  

Slänterna kring dammen bör ej läggas i brantare lutning än 1:3. 
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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 

1 

2 

3 

4 

5 

https://apps.sgu.se/kartvisare/
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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 



 

 

PM GEOTEKNIK  
 

Datum: 2019-01-08  PM Geoteknik Kristineberg 190108.docx Sida 5 (11) 

 

  

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 
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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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Etapp 1 Kristineberg 
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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 
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