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1 Uppdrag och syfte
På uppdrag av Värmdö kommun, genom Linnéa Olofsson, har Bjerking AB utfört en
utredning av bergtekniska risker inom projektområdet för Ösby 1:80 m.fl. samt upprättat
ett översiktligt PM Bergteknik. Fastigheter som berörs är Ösby 1:80, Ösby S:1, Ösby
1:193, Ösby 1:194, Ösby 1:195, Ösby 1:176 och Gustavsberg 1:78.
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Inom området planerar Värmdö kommun att lägga detaljplan för fem flerbostadshus, Hus
A – Hus E (Figur 1).

Hus A
Hus D

Hus B
Hus E

Hus C

Figur 1: Urklipp av situationsplan, Hultman-Vogt. Hus A - E markerade med röd text.
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Syftet med och metodiken för den bergtekniska utredningen har varit att med avseende
på geologiska förutsättningar och risker bedöma området och planerad detaljplans
lämplighet samt ta fram allmänna rekommendationer för åtgärder/restriktioner kopplat till
planerad byggnation.
Undersökningen baseras på riktlinjer från Statens Geotekniska Institut (SGI) och deras
beskrivning av krav vid detaljplaner.

SK01

SK02
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SK03

Figur 2: Översiktsbild över undersökningsområdet för bergteknisk utredning, markerad
med röd streckad linje. Karterat berg i dagen markerad med svart streckad linje.
Bergskärningar/slänter namngivna SK01, SK02 och SK03. Eniro 2018-03-14.

1.1

Delges

Linnéa Olofsson
Sophie Dahlöf

Värmdö Kommun
Värmdö Kommun

2 Allmän information
2.1

Beskrivning av projektet

Den planerade bebyggelsen utgörs av fem flerbostadshus samt lokalgator.

2.2

Underlag

2.2.1
Beställare
Arkitektbyrå

Kontakter
Värmdö Kommun, Linnéa Olofsson
Hultman-Vogt
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2.2.2

Handlingar

Vid tillfället för utredningen fanns följande handlingar tillgängliga:
-

PM Geoteknik, Bjerking AB, 2017-03-15
PM Miljöteknisk undersökning, Bjerking AB, 2016-03-03
Situationsplan 1:700, Ösby detaljplan, Hultman-Vogt, 2018-05-22

3 Förutsättningar
Enligt grundkarta (höjder i RH2000) situationsplan och tillhörande sektionsskisser
kommer planerad bergschakt att invid Hus C resultera i cirka 7 meter höga
bergskärningar (Situationsplan Ösby, Hultman-Vogt). Projekterad plushöjd för färdigt golv
i Hus C är +12,7, och krön på bergskärning bedöms utifrån grundkarta till strax under
+20,5.

4 Genomförande
Aktuell bergteknisk utredning har omfattat översiktlig kartering av berg i dagen vid läge
för planerade hus.

4.1

Fältarbete

2018-04-05 genomförde Fredrik von Weisz och Ulf Renberg, Bjerking AB, en översiktlig
kartering av rådande bergtekniska förhållanden.
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5 Områdesbeskrivning
Området är beläget i en svacka mellan två topografiska höjder. Området består idag av
industrifastigheter samt av naturen skapade bergslänter.

5.1

Befintliga bergslänter

Naturliga bergslänter förekommer i:
-

västra delen av projektområdet i närheten av Hus A, Hus B och Hus C,

-

längs med östra sidan av Skogsbovägens.

6 Resultat
6.1

Geologi

Enligt SGU:s Berggrundskarta består det undersökta området (se bilaga 1) i huvudsak av
kvarts-fältspatrik gnejsig bergart, sannolikt en sedimentådergnejs. Vid platsbesöket
bekräftades att bergmassan i huvudsak består av sedimentådergnejs (Figur 3).

Bjerking AB

Uppdrag nr. 16U31639
Sida 4 (6)

Figur 3: Bergslänt SK03. Sedimentådergnejs med förskiffring, vilken stupar brant mot öst.
Vy mot söder.
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Dominerande struktur inom bergmassan stupar åt öster och lutar cirka 50 grader räknat
från horisontalplan (Figur 4).

Figur 4: Bergskärning SK01. Brant stupande sprickplan på grannfastighet Ösby 1:79. Vy
mot nordväst.
Sprickgruppens riktning i förhållande till eventuella planerade bergskärningar som löper
nordsydligt kommer vara ogynnsam i de fall bergschakt planeras för att rymma plats för
huskropp.
Enligt SGU:s berggrundskarta (bilaga 1) förekommer inom projektområdet nordsydligt
strykande sprickzoner, vilka eventuellt präglar kringliggande bergmassa.
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De NNV–SSO-ligt orienterade, naturliga bergslänter (SK03) som observerats öster om
Skogsbovägen är branta, vilket också indikerar att rörelser i berggrunden har förekommit.
Vägens placering ligger eventuellt i en svacka som har sitt ursprung i rörelsezonen.

7 Risker
Utifrån tillgänglig situationsplan och sektionsskisser är bedömningen att höjden på
bergslänter synliga efter färdig byggnation maximalt kommer att vara cirka 2 meter höga.
Med hänsyn till detta samt observationer från platsbesök har följande bergtekniska risker
inom aktuellt projekt identifierats:
-

Vid oönskat utfall av berg eller bergförstärkningsarbete i form av bergbult förekommer
risk för eventuellt intrång (som mest ca 6 meter) på kommunal mark.

-

Övriga bergtekniska risker förekommer i byggskede och skulle kräva
arbetsmiljöskyddande åtgärder i form av bergförstärkning.

8 Slutsatser och rekommendationer
Inom aktuell utredning bedöms byggnation av Hus A, Hus B och Hus C beröras av
bergtekniska frågeställningar, medan övriga hus bedöms beröras av huvudsakligen
geotekniska förhållanden.
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Utifrån befintligt material, observationer från platsbesök och tidigare erfarenhet bedöms
byggnation av Hus A, Hus B och Hus C vara möjlig ur ett bergtekniskt perspektiv,
förutsatt att följande förutsättningar beaktas vid projektering:
-

Eventuella lösa block i naturlig bergslänt väster om planerad byggnation ska tas bort
innan schaktarbeten påbörjas.

-

Vidare utredning av bergmassan under planerad bebyggelse, med hänsyn till
bergkvalité och sprickbild, ska utföras i systemhandlingsskede. Detta för att bl.a.
kunna bedöma behov av bergförstärkning för schaktade bergskärningar innan
byggskede.

-

Eventuell kravställning (baserat på systemhandling) med avseende på bergskärnings
lutning invid huskropp samt närhet till fastighetsgräns, där risk för utfall finns.

-

Krav på avtäckning av lösa massor ovan bergskärning till 1,5 m bakom skärningens
krön, enligt AMA Anläggning 17.

-

Beroende på bergkvalitet och strukturer observerade i bergskärning vid
grannfastighet Gustavsberg 1:78 finns risk för utfall även från schaktad bergskärning
vid Hus A till Hus C. Om bergbult med 6 m långa stål skulle behöva användas kan
det innebära att förstärkningsbult inkräktar på kommunal mark.
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9 Bilagor
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Bilaga 1

Berggrundskarta, 1:50 000, SGU

Bjerking AB

Granskad av

Fredrik von Weisz
Telefon 010-211 86 15
fredrik.von.weisz@bjerking.se

Fanny Sophie Hartvig
Telefon 010-211 84 99
fanny.hartvig@bjerking.se

Bjerking AB

Bilaga 1

Kartan ger en generaliserad bild av berggrundens utbredning. Observationer av bergarter och inbördes ålder har gjorts
på hällar. Sammansättningen av den berggrund som är täckt av lösa jordarter har tolkats från observationer på
närliggande hällar, geofysiska mätningar och, där sådana finns, från borrkärneanalyser eller grävningar.
Ytor som är för små för att visa på kartan representeras som linjer. Lägesnoggrannheten är normalt bättre än 50 m för
observationer. För tolkningar, exempelvis vissa bergartsgränser, kan noggrannheten vara mycket lägre.
Ytterligare information finns lagrad i SGUs databas, exempelvis detaljerad information om mineraliseringar eller
berggrundens mineralsammansättning, kemiska sammansättning, petrofysiska egenskaper eller naturligt
förekommande radioaktiv strålning, och kan beställas från SGU. I de få fall ospecificerade ytor förekommer så hänvisar vi
till våra tryckta kartor för mer information.
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