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1 Objekt

Verktyg: VS-13972-Uppdrag Version: 2.0 Godkännandedatum: 2015-04-27 Status: Godkänd
Dokument: K:\Uppdrag_i_navet\2016\16U31639\G\Dokument\PM\PM Geoteknik Mall Hus 2016.docx Sparat: 2017-03-15

Bjerking AB har på uppdrag av Värmdö Kommun utfört en geoteknisk utredning på
fastigheterna Ösby 1:78, 1:80, 1:88, 1:176 och 1:195. Det undersökta området ligger i
Gustavsberg, Värmdö Kommun.

Figur 1: Ungefärligt undersökt område markerat med streckad gränslinje. Bild från Eniro
2017-02-23.
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2

Ändamål

Verktyg: VS-13972-Uppdrag Version: 2.0 Godkännandedatum: 2015-04-27 Status: Godkänd
Dokument: K:\Uppdrag_i_navet\2016\16U31639\G\Dokument\PM\PM Geoteknik Mall Hus 2016.docx Sparat: 2017-03-15

Syftet med uppdraget har varit att klarlägga geotekniska förhållanden och förutsättningar
inför detaljplan.

Figur 2.1 Arbetsmaterial erhållet från arkitektbyrå Hultman-Vogt daterat 2017-02-02 med
ungefärligt aktuellt område markerat i rött av Bjerking.
Undersökningen ska användas som underlag för detaljplan
Denna PM utgör underlag för projektering och ingår inte i ett eventuellt
förfrågningsunderlag.
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3 Underlag
3.1

Geotekniska underlag

Resultatet av utförda undersökningar framgår av MUR (markteknisk
undersökningsrapport) med uppdragsnummer 16U31639, dat. 2017-03-15, upprättad av
Bjerking AB

3.2

Övriga underlag

Följande övriga handlingar har utgjort underlag för undersökningen:


Jordartskarta från SGU



Jorddjupskarta från SGU



Ledningsunderlag från ledningskollen.se.



Modellfiler
o



Grundkarta

Platsbesök av handläggande geotekniker 2016-12-20

4 Styrande Dokument
Denna PM ansluter till SS-EN 1997 med tillhörande nationell bilaga enligt Boverkets
föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder
(Eurokoder), BFS 2013:10, EKS 9.

Verktyg: VS-13972-Uppdrag Version: 2.0 Godkännandedatum: 2015-04-27 Status: Godkänd
Dokument: K:\Uppdrag_i_navet\2016\16U31639\G\Dokument\PM\PM Geoteknik Mall Hus 2016.docx Sparat: 2017-03-15

5 Planerade konstruktioner
Vid tidpunkt för upprättande av denna rapport planeras 9 st flerbostadshus. Delar av
husen planeras utföras med källare. Dessa kan också komma att projekteras som ett
sammanhängande garage. Nivå för färdigt golv är i dagsläget inte fastställt.

6 Mark- och jordlagerförhållanden
6.1 Topografi och ytbeskaffenhet
Marknivån i de sonderade punkterna varierar mellan +13,5 och +15,9. Marken inom det
undersökta området utgörs av skogsmark och asfalterad yta.

6.2 Jordlagerförhållanden
Jorden i det undersökta området består av 0 – 4 m fyllning på ställvis upp till 1 m
torrskorpelera på upp till 2 m lera på upp till 4 m friktionsjord på berg.
Lerlagrets mäktighet är som störst i områdets västra del.
Fyllning
Fyllningen består av upp till ca 4 m grusig sandig siltig lera eller siltig sand med krossat
material och växtdelar och ställvis humushaltig. Fyllningen tillhör materialtyp 3B, 4B eller
5B och tjälfarlighetsklass 2, 3 eller 4.
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Torrskorpelera
Torrskorpeleran är rostfläckig och varvig och tillhör materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass
3.
Lera
Leran benämns som varvig och innehåller ställvis tunna silt- och sandskikt. Leran tillhör
materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3.
Friktionsjord
Den naturlig förekommande friktionsjorden utgörs av siltig sandmorän. Vid tidigare
undersökningar i närheten har också grusig siltig sand registrerats.
Berg
Bergytans nivå varierar i sonderade punkter mellan +14,7 till +5,3 vilket motsvarar 1,2 till
9,0 m under befintlig marknivå. Jord- bergsondering utförd i punkt 16B03 borrades till
nivå +6,3, vilket motsvarar 9,6 m under befintlig marknivå, utan att berg påträffades. De
högre bergnivåerna återfinns i områdets västra del.

7 Hydrogeologiska förhållanden
I grundvattenrör 16B09GVR har grundvattnets trycknivå under perioden 2017-01 till
2017-02 uppmätts till mellan +12,4 till +12,5 vilket motsvarar 1,2 till 1,3 m under befintlig
markyta.

8 Rekommendationer
8.1

Schakt och stabilitetsförhållanden

Verktyg: VS-13972-Uppdrag Version: 2.0 Godkännandedatum: 2015-04-27 Status: Godkänd
Dokument: K:\Uppdrag_i_navet\2016\16U31639\G\Dokument\PM\PM Geoteknik Mall Hus 2016.docx Sparat: 2017-03-15

Permanent stabilitet
8.1.1.1 Generella stabilitetsförhållanden

Området flackas ut enligt nuvarande skissat arbetsmaterial och lutningen inom området
kommer att vara ca 1:50. Permanent stabilitet bedöms därför inte utgöra problem.
8.1.1.2 Bergskärningar

Enligt nuvarande placering bedöms permanent bergskärning bli aktuell i den västra delen
av området. Den permanenta bergskärningen kommer inte vara synlig. Bergskärningens
exakta utformning går inte att bedöma i dagsläget då nivåer för färdigt golv och exakta
placeringar av huskropparna inte är fastställt. Bergtekniskt sakkunnig bör göra en
ingenjörsgeologisk kartering av berget för att bedöma dess kvalitet och schaktbarhet i ett
senare skede.

Figur 8.1. Ungefärligt område där permanent bergschakt blir aktuellt.
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Schakt
Schakter i befintlig fyllning bedöms kunna utföras med släntlutning 1:1,5 ner till 2 meters
djup. Djupare schakter bör detaljstuderas i ett senare skede. Vid schakt för garage kan
spont bli aktuellt.
Grundvattenhantering
Grundvattennivån bedöms ligga över grundläggningsnivån för bostadshus försedda med
garage. Hus som grundläggs under grundvattennivån ska förses med vattentätt skikt.
Dräneringen till dessa hus ska ligga över grundvattennivån för att inte riskera att dränera
grundvattnet. Risk för bottenupptryckning och bottenuppluckring föreligger i området, om
schakt utförs under grundvattennivå. När djup för schakter och exakta placeringar är
bestämt bör detta detaljstuderas. Grundvattenmätningar bör utföras över längre tid för att
ge en tillförlitligare bild av grundvattnets nivåer och variationer.

8.2

Sättningar

Verktyg: VS-13972-Uppdrag Version: 2.0 Godkännandedatum: 2015-04-27 Status: Godkänd
Dokument: K:\Uppdrag_i_navet\2016\16U31639\G\Dokument\PM\PM Geoteknik Mall Hus 2016.docx Sparat: 2017-03-15

Det förekommer lös lera inom området. Lerans sättningsegenskaper har inte särskilt
kontrollerats. Om uppfyllnader planeras göras inom område med lös lera markerat i figur
nedan ska lerans sättningsegenskaper kontrolleras med kolvprovtagning samt CRSförsök.

Figur 8.2. Ungefärligt område där lerlager förekommer.

8.3

Grundläggning av byggnader

I dagsläget är nivå för färdigt golv och markhöjder ej fastställt. På grund av detta kan
följande rekommendationer behöva uppdateras när grundläggningsnivåer är fastställda.
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Utifrån undergrundens geotekniska förutsättningar och förväntad tillskottslast föreslås
planerade hus grundläggas med kombinerad grundläggning bestående av borrade
spetsburna pålar och platta/plintar på berg. Bergytan ska besiktigas av bergtekniskt
sakkunnig. Områden för de olika grundläggningstyperna går idag inte att begränsa då
nivå för färdigt golv ej är fastställt.

8.4

Väg och övrig mark

Om gatu- och marknivåerna sätts högre än befintliga marknivåer föreligger risk för
sättningar. Om sättningarna överskrider beställarens krav rekommenderas
kompensationsgrundläggning, alternativt kalkcementpelare.
Uppfyllnader inom området kan orsaka sättningar på intilliggande anläggningar som
ligger inom ett avstånd som motsvaras av halva lerdjupet vid aktuell uppfyllnad.
Om kalkcementpelare skall användas bör projektering av denna lösning startas i ett tidigt
skede då metoden kräver att marken förbelastas under flera månader.

9 Undersökningar i nästa skede
Bergtekniskt kunnig bör kontrollera bergets bärförmåga och kvalitet innan
sprängningsarbeten påbörjas. Förtätning av jord- bergsonderingar i kombination med
inmätning av berg i dagen bör utföras för att upprätta bergmodell. Detta för att underlätta
mängdning av bergschakt. Innan schaktarbeten påbörjas ska lerans skjuvhållfasthet
kontrolleras med CPT-sondering eller vingsondering. Lerans sättningsegenskaper ska
kontrolleras med kolvprovtagning och CRS-försök. Den tjocka fyllningen bidrar till att det
måste utföras med foderrörsborrning.

Verktyg: VS-13972-Uppdrag Version: 2.0 Godkännandedatum: 2015-04-27 Status: Godkänd
Dokument: K:\Uppdrag_i_navet\2016\16U31639\G\Dokument\PM\PM Geoteknik Mall Hus 2016.docx Sparat: 2017-03-15

10 Övrigt
I god tid före entreprenadarbetenas start bör en riskanalys upprättas. Där utförs en
inventering av angränsande byggnader och anläggningar. Vidare anges erforderlig
omfattning av exempelvis syneförrättning, kontrollavvägning och vibrationsövervakning.
Vid vibrationsövervakning anges även max tillåtna vibrationsnivåer för resp.
kontrollobjekt.
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Mikael Nytorp Jansson
010 211 85 93
mikael.nytorp-jansson@bjerking.se

Jens Torsteinsrud
Sofia Wister
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Markteknisk undersökningsrapport - Geoteknik
Uppdragsnamn:
Ösby 1:88 m fl
Uppdragsgivare
Värmdö Kommun
Linn Grönlund
Vår handläggare
Mikael Nytorp Jansson

1

Datum
2017-03-15

Objekt

Mall: test Version:
Status: [Publicering - state]
Dokument: 16U31639 Markteknisk Undersökningsrapport Stockholm .docx Sparat: 2017-03-15 15:58

Bjerking AB har på uppdrag av Värmdö Kommun utfört en geoteknisk undersökning på
fastigheterna Ösby 1:78, 1:80, 1:88, 1:176 och 1:195, som underlag för detaljplan. Det
undersökta området ligger i Gustavsberg, Värmdö Kommun.

Figur 1: Ungefärligt undersökt område markerat med streckad gränslinje. Bild från Eniro 2017-0223.

2

Ändamål

Syftet med uppdragets har varit att klarlägga geotekniska förhållanden och förutsättningar
inför detaljplan.

Bjerking AB Box Postnr Ort Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
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Underlag för undersökningen

Följande handlingar har utgjort underlag för undersökningen:


Jordartskarta från SGU



Jorddjupskarta från SGU



Ledningsunderlag från ledningskollen.se.



Modellfiler
o



4

Grundkarta

Platsbesök av handläggande geotekniker 2016-12-20

Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997 med tillhörande nationell bilaga enligt Boverkets
föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder
(Eurokoder), BFS 2013:10, EKS 9. Se tabell 1 - 3.
Tabell 1: Standard eller annat styrande dokument för fältundersökningar

Undersökningsmetod

Standard eller annat
styrande dokument

Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning
genom borrnings- och utgrävningsmetoder och
grundvattenmätningar;
Del 1: Tekniskt utförande

SS-EN-ISO 22475-1

Geoteknisk fälthandbok.
Allmänna råd och metodbeskrivningar

SGF Rapport 1:2013

Övriga, ej Europastandarder
Trycksondering

SGF Rapport 1:2013

Jord-bergsondering

SGF Rapport 4:2012

Tabell 2: Standard eller annat styrande dokument för planering och redovisning

Undersökningsmetod

Standard eller annat
styrande dokument

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner;
Del 2: Marktekniska undersökningar

SS-EN 1997-2

Geoteknisk fälthandbok.
Allmänna råd och metodbeskrivningar

SGF Rapport 1:2013

Beteckningssystem

SGF och BGS
”Beteckningssystem för
geotekniska utredningar”
2001:2
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Tabell 3: Standard eller annat styrande dokument för laboratorieundersökningar
Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbenämning och
klassificering

SS-EN ISO 14688 - 1+2

Materialtyp och tjälfarlighetsklass

AMA 13 Anläggning

Vattenkvot

Fd SS 02 71 16

Konflytgräns

Fd SS 02 71 20

5

Geoteknisk kategori

Undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2.

6

Arkivmaterial - Tidigare undersökningar

Bjerking AB har tidigare utfört en geoteknisk undersökning i anslutning till det nu aktuella
området. Undersökningen har uppdragsnummer 15U27021. Relevant information är
inarbetad i denna handling.

7

Befintliga förhållanden

7.1

Topografi

Marknivån i de sonderade punkterna varierar mellan + 13,5 och + 15,9 . Området är
beläget i en dal med slänter med berg i dagen i både öst och väst. Norr om området
ligger en liten sjö.

7.2

Ytbeskaffenhet

Marken i området utgörs av skogsmark och asfalterad yta.

7.3

Befintliga konstruktioner

Befintliga konstruktioner utgörs av flera lokaler avsedda för kommersiell verksamhet.

8

Positionering

Utsättning av sonderingspunkter har utförts av mätansvarig Benny Näsman med GPS –
instrument och totalstation. Mätningarna har utförts i mätklass B enligt Geoteknisk
Fälthandbok - SGF Rapport 1:2013.
Höjdsystem:
Koordinatsystem:

RH 2000
SWEREF 99 18 00

9

Geotekniska fältundersökningar

9.1

Geoteknisk utrustning

Sondering och provtagning har utförts med borrbandvagn utrustad med fältdator för
insamling av undersökningsdata i digitalt format.
Följande borrfordon och sonder har använts:
Borrfordon


GM 75 GTT nr 111262 – kalibrerad 2016-05-25
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9.2

Utförda sonderingar


10 stycken jord/bergsonderingar för kontroll av jordlager samt bergets överyta.



4 stycken trycksonderingar för kontroll av lösa jordars mäktighet och karaktär.

9.3

Utförda provtagningar

Störd provtagning utfördes enligt följande:


9.4

Provtagning med skruvborr i 6 stycken punkter för störd provtagning samt okulär
jordartsbedömning.

Undersökningsperiod

Geoteknisk sondering och provtagning har utförts under och januari månad 2016.

9.5

Fältingenjör

Fältarbetet utfördes av fältgeotekniker Henrik Rosenberg.

9.6

Provhantering

Jordprover har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013.

10 Geotekniska laboratorieundersökningar
Laboratorieundersökningar har utförts på Sweco Geolab i Stockholm under ledning av
Per Carlsson.

10.1 Utförda undersökningar
Omfattningen av laboratorieundersökningar framgår nedan.


7 stycken jordartsklassificering av störda prover har utförts för fastställande av
materialtyp och tjälfarlighetsklass.



5 stycken rutinanalyser av störda prover för bestämning av jordart, vattenkvot och
konflytgräns samt fastställande av materialtyp och tjälfarlighetsklass.

10.2 Provförvaring
Skruvprover har förvarats på Sweco Geolab i sina provpåsar i +20°C. Proverna sparas i
sex månader från provtagningsdatum.

11 Hydrogeologiska undersökningar


1 st. installation av grundvattenrör för kontroll av grundvattnets trycknivå.
Grundvattenrören har installerats i jordlager under eventuellt förekommande lera.
Vattennivån i röret antas motsvara vattentrycket omkring filterspetsen.

Grundvattenobservationer har utförts i grundvattenrör, 15B06GVR och 16B09GVR som
installerades 2015 respektive 2016.
Information om nivå för rörens topp och filter redovisas nedan.
Tabell 4: Avlästa grundvattenrör. 15B06GVR och 16B09GVR. Information om nivå för rörtopp och
filternivå.
Grundvattenrör

Rörtopp

Rörlängd inkl filter

Spetsnivå

Marknivå

15B06GVR
16B09GVR

+16,6
+14,6

7,5
4,0

+9,1
+10,6

+15,2
+13,7

Datum

Nivå GVY

Anmärkning

Tabell 5: Registrerade grundvattenobservationer.
Grundvattenrör

Markytan

Bjerking AB
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15B06GVR

+16,6

2015-04-28
2017-01-19

-

16B09GVR

+14,6

2017-01-10
2017-01-19

+12,4
+12,5

Torrt
Torrt

12 Redovisning
Utförda undersökningar redovisas på bilagor och ritningar enligt nedan i enligt med
SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 (se www.sgf.net) och SGF Beteckningsblad
(dat. 2013-04-24) enligt SS-EN ISO 14688-1.

12.1 Bilagor
Bilaga 1

Jordprovsanalys störda prover (1 sida)

Bilaga 2

Jordartskarta från SGU med område ungefärligt markerat (1 sida)

Ritningar
Ritning

Innehåll

Skala

Datum

G-10.1-001

Planritning

1:500

2017-03-15

G-10.2-001

Sektion

1:100/1:200

2017-03-15

G-10.2-002

Sektion

1:100/1:200

2017-03-15
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Granskad av

Mikael Nytorp Jansson
010-211 85 93
mikael.nytorp-jansson@bjerking.se

Sofia Wister
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SGUs kartvisare

Om kartan

6581

6581

2017-03-15 15:48:39

Karta - automatiskt genererad via SGUs kartvisare (http://www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/kartvisare/index.html)

Jordarter
1:25 000–1:100 000

Detta är en utskrift från kartvisaren
Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är
att ge underlag för analyser av
grundvattenförhållanden, spridning av
föroreningar i mark och grundvatten,
markstabilitet, erosion, byggbarhet,
naturvärden och andra markrelaterade
frågor. Kartvisaren innehåller
information om jordart (grundlager,
underliggande lager, tunt eller
osammanhängande ytlager),
landform, blockighet i markytan,
linjeobjekt och punktobjekt. Informationen i kartan kan med fördel
användas för framställning av olika
tematiska produkter, till exempel
grundvattnets sårbarhet, markens
genomsläpplighet, erosionskänslighet
och skredrisker.
Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Huvudkontor/Head Office:
Box 670
Besök/Visit: Villavägen 18
SE-751 28 Uppsala, Sweden
Tel: +46(0) 18 17 90 00
Fax: +46(0) 18 17 92 10
E-post: sgu@sgu.se
www.sgu.se
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