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1 Uppdrag 

Sweco Infrastructure AB har fått i uppdrag, av Planavdelningen i Håbo kommun, att 
utreda område vid ”Bålsta centrum” för detaljplaneprogram genom arkivsökning och 
sammanställning av befintlig geoteknik. Området ska detaljplaneläggas inför eventuell 
förtätning och i samband med det, görs en översikt av hur geotekniskt hanterande, av ny 
bebyggelse och parkeringsplatser under nuvarande marknivå kan ske. 

Redovisningen innehåller en bedömning av markförhållanden och 
grundläggningsförutsättningar och ska utifrån det ge allmänna råd för planering av 
området för bostäder och parkeringsgarage med hänsyn till de geotekniska 
förhållandena. 

Underlag har erhållits genom arkivsökande, läsande och redovisning av geoteknik i 
befintliga utredningar inför programhandling av Bålsta centrum, enligt avgränsning på 
karta daterad 2010-11-15.  

Genom sökning i kommunens arkiv har en översiktlig bild av det avsedda området 
skapats för programhandling. För de områden som inte täcks in av arkivhandlingar ges 
förslag på områden som kan behövas kompletteras inför detaljplaneläggning av 
respektive område.  

Föreliggande PM är ett projekteringsunderlag och behandlar endast rekommendationer 
och synpunkter för detaljplaneprogram och projekteringsskedet. Geotekniska synpunkter 
för byggskedet ska inarbetas i byggbeskrivningen, eller så ska denna handling omarbetas 
före byggstart. 

 

2 Underlag 

2.1 Tillhandahållet underlag 

Vid besök på kommunens arkiv den 8 november, 2011, lånades geotekniska utredningar. 
Dessa är, i tillämpliga delar, samredovisade i föreliggande utredning. 

1. Utlåtande över grundundersökning för centrumområde i Bålsta, Håbo kommun, 
Uppsala län, Kommunernas Konsultbyrå LBF, daterat 1966-04-29 

2. Håbo kommun, Bålsta centrum, Geoteknisk utredning, Geoprojektering, daterad 
1981-12-04  

3. Utlåtande beträffande översiktlig grundundersökning för Mansängen 11, 21 i 
Bålsta, Håbo kommun, Uppsala län, Kommunernas konsultbyrå LBF, daterat 
1965-05-24 

4. Mansängen 6:48, Håbo, Tillbyggnad Mansängsskolan G12893, 
Grundundersökning, Bjerkings Ingenjörsbyrå AB, daterad 1988-03-29 
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5. Väppeby 7:9 Håbo kommun, Talltorpsskolan, Grundundersökning, Bjerkings, 
1981-03-02. 

6. Utlåtande över geoteknisk undersökning för planerad gång- och cykeltunnel 
under järnväg (SJ) i LM 45+485 i Håbo kommun, K-Konsult, 1975-12-18 

7. Bålsta 1:287 m fl, Håbo k-n, förvaltningsbyggnad, översiktlig grundundersökning, 
Bjerkings, 1985-09-06 

8. Väppeby 7:223, Bålsta Dalängen, Håbo kommun PM geoteknik, Bjerkings, 
daterad 2005-06-07  

9. PM Geoteknik, Håbo kommun, Gröna dalen, Översiktlig geoteknisk utredning, 
Sweco Infrastrucure, daterad 2011-11-15 

10. Håbo Fastighetsbolag, Håbo kommun, Nybygget Bålsta, Geoteknisk 
undersökning, Skånska cementgjuteriet, 1978-10-23 

Utredning nummer 2 och 8 framhålls som geotekniskt innehållsrika vid 
arkivsökning för framtida arbete inom området. Observera att utredningar för (8) 
(9) och (10) ligger utanför i denna utrednings område. 

 

2.1.1 Tolkning av tillhandahållna underlaget 

Respektive undersökning förutsätts följa det regelverk som gällde då byggnaden 
uppfördes. Många regler har gets ut under åren av Boverket och dess föregångare på 
byggsidan Byggnadsstyrelsen. Reglerna har haft olika benämningar; föreskrifter, 
allmänna råd, anvisningar och råd.  

De första anvisningarna till 1947 års byggnadsstadga följdes av Svensk Byggnorm, SBN 
67, som uppdaterades i vid två tillfällen, till SBN 75 respektive SBN 80.  

Plan- och bygglagen, PBL, trädde i kraft den 1987. Den ersatte byggnadslagen och 
byggnadsstadgan. År 1994 trädde Boverkets byggregler BBR och Boverkets 
konstruktionsregler BKR i kraft. I nuläget pågår implementerandet av Eurokoder i Sverige. 
Med införandet av nya regelverk har äldre upphört att gälla. 

I de äldre handlingarna återfinns rekommendationer, exempelvis avseende tillåtna 
grundtryck/tillåtna belastningar, som saknar stöd i nyare regelverk. Samtidigt förändras 
praxis. Lerans skjuvhållfasthet utvärderas exempelvis annorlunda idag jämfört med på 
1960, -70 och -80-talet, korrigering med konflytgräns har införts. På samma sätt har de 
termer som används för att beskriva jorden förändrats. I texterna har tolkningar gjorts av 
de äldre handlingarna och språkdräkten är anpassad till dagens sätt att beskriva jord. 

 

2.2 Ritningsunderlag 

Från Håbo kommun har grundkarta erhållits i dwg-format, SWEREF 99 1800. 
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Konvertering av höjdunderlag har gjorts av tillhandahållet underlag från RH00 till 
RH2000. Shape-fil med nivåkurvor i 2D konverterades till en CAD-fil med nivåkurvor i 3D. 
Shape-filen tillhandahölls av kommunen och hade höjdinformation i 2D i form av attribut 
till varje kurva. Dessa attribut konverterades till 3D. 

Enligt uppgift från kommun är skillnaden i höjd 58 cm mellan RH00 och RH2000 vilken 
ansatts de digitaliserade borrhålen så att de ligger i RH2000 i sektionerna. 

 

3 Objektsbeskrivning 

Aktuellt område är cirka 30 ha stort och inom det är Bålsta centrum är beläget. Området 
är relativt plant och används, frånsett bebyggda fastigheter, för trafikytor och parkering. 

Nordöst om järnvägen och samhället Bålsta finns en rullstensås, Uppsalaåsen. En 
rullstensås eller grusås är en lång rygg av avrundade stenar (eller stenar som är på väg 
att bli avrundande), grus och sand som storlekssorterats och avlagrats av isälvar vid 
inlandsisens smältning. Åsen är vattenförande och dricksvatten tas ut ur den på flera 
ställen.  

Områdets befintliga bebyggelse utgörs av hus utan källare. Marken ligger i en naturlig 
slänt ned från Uppsalaåsen mot de öppna ytorna, mot sydväst, vid Gröna dalen, som 
utgör botten av en dalgång. Järnvägen passerar förbi i sydost- till nordvästlig riktning i 
områdets ytterkant i nordost. För områdets avgränsning se bilaga 1. 

 

4 Utförda undersökningar 

4.1 Fältarbeten 

Inga fältarbeten har ingått i detta uppdrag. 

 

5 Geotekniska förhållanden 

5.1 Topografi 

Markytan inom området varierar huvudsakligen mellan nivåerna cirka +5,5 till +22. 
Förutom nivåskillnader längst i nordöst mot järnväg och Uppsalaåsen är markytan relativt 
flack. Lägsta punkterna finns i områdets sydvästra del i anslutning till området Gröna 
dalen. 

 



  

 

 
 
 

7 (18)

PM GEOTEKNIK 
2011 -12 -16   
BÅLSTA CENTRUM ÖVERSIKTLIG 
GEOTEKNIK 

 

ra
04

s 
20

11
-0

2-
17

  \\fssth095\projekt\2171\2111728\000\17_text\pm geoteknik 2011-12-16.docx 

5.2 Geologi 

Geologiska kartan redovisar jordartsförhållanden vid markytan som anges vara sand 
(svallsand) och grovmo (sand enligt nyare beteckningar). Området sluttar från nordöst till 
sydväst. Nordöst om området finns Uppsalaåsen med isälvsavlagringar och i sydväst 
finns mäktiga lager med postglacial lera och glaciala bildningar av lera, sand och silt. 
Sand och grovmo överlagrar inom stora delar av området finns postglaciallera och 
glaciala avlagringar. 

De glaciala jordarnas sammansättning varierar. Rikligt med sand och siltlager finns inom 
vissa områden i leran. Mängden silt- and sandskikt i den glaciala leran inom anslutande 
Gröna dalen området kan tolkas utifrån CPT-sonderingar i utredning (9). I samma 
utredning kan även ses att tolkningen från exempelvis viktsonderingen inte alltid 
överensstämmer med CPT-sonderingen. I äldre utredningar finns inga CPT-sonderingar. 
Till stor del består undersökningarna av viktsonderingar (Vim) och med denna metod kan 
inte skikt tolkas på samma sätt som vid CPT-sondering. 

 

 

Figur 1 Geologiska karta, SGU. Gult – postglacial finlera, rött - urberg, orange – 
finsand/silt, blått – morän (sandig-moig), grönt – isälvsavlagringar, skraffering – 
bebyggelse. 

 

5.3 Jordlagerföljder 

Jordlagerföljderna tolkas utifrån de geotekniska undersökningarna utförda i samband 
tidigare utförda utredningar. Nedan följande generella beskrivning avseende hela 
utredningsområdet och delområden, så som det beskrevs i de geotekniska handlingarna.  
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Förändringar kan ha skett sedan de undersökningar som ligger till grund för denna 
utredning utfördes. 

Lerans mäktighet ökar inte bara från nordost till sydväst utan även i riktningen nordväst 
mot sydost. Vid sektion K – K är lerans mäktighet ca 7 – 12 m. Vid sektion V-V ca 9-15 m 
och vid sektion D1-D1 ca 20 m. Den sista sektion ligger utanför själva området för 
programplanen och ger stöd åt en helhetsbild av hur jordlagren ser ut i området. För 
lägen av sektionerna se ritning 100G1101. 

Sandinnehållet ökar närmare åsen. Lerans fasthet ökar ju högre upp den är belägen. 
Leran är på grund av sitt siltinnehåll mycket tjärfarlig och flytbenägen vid vattenöverskott. 
Under leran finns åsmaterial bestående av i huvudsak sand och grus. Åsmaterialets 
mäktighet har inte undersökts i de tillgängliga arkivhandlingarna. Friktionsjord i markytan 
finns inom området. 

Fyllning och/eller torrskorpelera överlagrar en postglacial lera. Underliggande denna finns 
glaciala avlagringar, en varvig lera, med växelvis lager av silt och sand, alternativt silt 
med lager av sand och lera. De glaciala avlagringarna underlagras av en friktionsjord. 
Friktionsjordens mäktighet har, som tidigare nämnts, inte undersöks närmare.  

Det finns ett fåtal hållfasthetsbestämningar av leran i arkivhandlingarna och det framstår 
som om hållfastheten är tolkad utifrån Viktsonderingar (Vim). Vid fortsatt utredande i 
senare skede rekommenderas att den odränerade skjuvhållfastheten undersöks vidare. 

I den glaciala leran finns växelvis lager av silt och sand. I utredningen om Gröna dalen (9) 
är leran undersökt med hjälp av CPT-sonderingar. En stor variation av mängden lager av 
sand och silt fanns. Jordprofiler som vid viktsondering tolkats som silt av relativt mycket 
låg fasthet visade sig vid tolkning av CPT-sondering bestå av lera med växelvisa lager av 
sand och silt. Lagrens tjocklek och mängd varierade stort. 

Om variationen i jordlagerföljden ska studeras bör metod väljas som ger resultat utifrån 
de undersökningsbehov som föreligger.  För att exempelvis studera förekomst av 
dränerade skikt är CPT-sondering en tillämpbar metod. 

För lägen av delområden se bilaga 2. 

 

5.3.1 Sektioner A-A till J-J  

Norr om Centrumvägen om väster om Stockholmsvägen faller marknivåerna mot sydväst 
från ca +18 till +5,5. Översiktlig beskrivning av jordlagerprofilen så utgörs den överst av 
en cirka 1-2 m mäktig fyllning alternativt torrskorpelera som underlagras av mellan 0 - 10 
m postglacial lera och därunder glacialbildningar med lera och växelvisa lagringar av silt 
och sand ned till mellan cirka 13 och 36 m djup. Lerans mäktighet ökar åt sydväst.  

I handling (2) är det vid undersökningspunkt 57 (i föreliggande utredning K60-57) 
fastmark. Vid eventuell byggnation baserat på den uppgiften bör förhållande verifieras 
med hjälp av fältundersökningar. 
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5.3.2 Bibliotek, sim- och ishall 

Det har inte återfunnits några geotekniska handlingar för bibliotek, sim- och ishallen. Om 
en nybyggnation vid läget för dessa skulle aktualiseras så bör fler arkiv genomsökas för 
att finna geotekniska handlingar.  

Vid simhallsparkeringen kan geotekniken bedömas utifrån de närliggande 
undersökningspunkterna K60-51, K60-52, K60-53, K60-62, K60-65, K60-SS8 och K60-68 
som ligger utmed angränsande områden i nordväst (sektion L) och nordost om 
parkeringen. Djup till fastbotten är mellan ca 10 – 12 m. Vid markytan finns ca 1- 2 m 
fyllning eller torrskorpelera överlagrandes ca 3 – 9 m siltig lera och lera med silt- och 
sandskikt. Därunder finns friktionsmaterial.  

5.3.3 Posthuset 

Det har inte återfunnits några geotekniska handlingar för själva posthuset. Vid den 
närmast belägna undersökningspunkten, K60-SS19, så bedöms jordprofilen vara ca 1 m 
fyllning ovan en postglacial lera med ca 7 m mäktighet. Därunder en löst lagrad glacial 
avlagring med lera och sand- och siltskikt ned till 13 m djup ovanlagrandes ett 
friktionsmaterial. Djup till fast botten ökar ifrån det borrhålet och ned mot dalgångens 
botten. 

 

5.3.4 Parkeringar utmed Centrumstråket 

Utefter centrumstråket finns två öppna parkeringsytor. Hädanefter benämnda 
Konsumparkeringen och Centrumparkeringen.  

Vid Konsumparkeringen så har inga geotekniska undersökningar påträffats i 
arkivmaterialet. Vid den övre så återfinns ett fåtal undersökningspunkter.  Vid den nedre 
parkeringen är närmast belägna punkt K60-SS19 och jordprofilen är liknade den vid 
posthuset förutom att lagrens mäktighet kan förväntas vara större. Längre ned i 
dalgången och lite åt sydost finns utredning (8) alldeles utanför nu aktuellt 
utredningsområde. Jordens egenskaper där kan likna de lägst liggande delarna av den 
nedre parkeringen.  

Vid Centrumparkeringen finns tre borrpunkter, 60-10, 60-14 och 60-15. Där bedöms 
jordprofilen vara ca 1-2 m fyllning ovan en postglacial lera med ca 3-5 m mäktighet. 
Därunder en löst lagrad glacial bildning med lera och sand- och siltskikt med mellan ca 2 
– 8 m mäktighet ovanlagrandes ett friktionsmaterial. Djup till fast botten ökar desto längre 
ned mot dalens botten. 
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5.3.5 Mansängens parkering mot Stockholmsvägen 

Det har inte återfunnits några geotekniska handlingar för parkeringen längs med 
Stockholmsvägen. 

Utgående från geologin 150 – 300 m längre åt nordväst och ändarna sektionerna T, U, V 
kan antas att geologin är liknande. Där det finns ca 1-2 m fyllning ovan ca 1-1,5 m sand 
och därunder lera med 3-5 m mäktighet och därunder en löst lagrat sandig silt 2-5 m 
mäktig ovanlagrandes än friktionsmaterial. Eftersom lagermäktigheterna växer åt sydost 
så bör mäktigheten av jordlagren inom aktuellt område vara större. 

 

5.3.6 Pendlarparkeringen vid Stockholmsvägen 

Sektion N1-N1 redovisar på jordlagren vid GC-tunneln och ned till Centrumvägen, det vill 
säga tvärs Väppeby bussterminal och pendlarparkeringen vid Stockholmsvägen. 

Fastbotten finns på mellan 11 – 14 m djup och jordprofilen består av lera och sand och 
silt av mycket låg relativ fasthet. Vid Stockholmsvägen vid punkterna 60-1 och 60-2 finns 
en variation i angiven jordlagerföljd. Den förra punkten med ca 0,5 m sand överliggandes 
ca 2 m silt överliggandes ca 3 m siltig lera som underlagras av ca 4,5 m siltig sand. På 
cirka 10,5 m djup återfinns ett friktionsmaterial och den senare med ca 2 m lera och sand 
överlagrandes ca 2 m lera som i sin tur överlagrar ca 5 m sandig silt. Därunder ett 
friktionsmaterial på ca 10 m djup. 

 

5.3.7 Stationsområdet med cykeltunnel under järnväg inklusive pendlar parkeringen 

Inom delar av området är markytan täckt av fyllning och torrskorpelera med mellan 1-2 m. 
Jorden består generellt av 3-4 m sand och silt och därunder av varvig lera med siltskikt till 
6-7 m djup. Den odränerade skjuvhållfastheten är bedömd att vara halvfast, 25-50 kPa.  
Leran underlagras av en löst lagrad finkorning friktionsmaterial alternativt en glacial lera 
med sand- och siltskikt till 10 – 15 m djup. Sonderingarna har avslutats i fast botten.  

Närmast pendlarparkeringen ligger punkten K42-18 som har avslutats innan fast botten 
nåtts och jordprofilens lager består av ca 4 m sand silt överlagrandes ca 3 m lera. 

 

5.4 Jordegenskaper 

Enligt de genomgångna arkivhandlingarna så är en generell beskrivning av jorden; 
vattenkvoten och konflytgränsen är mellan ca 40 och 90 respektive ca 40 och 110 och 
sjunker mot djupet. Leran är mycket lös till lös, < 12,5 kPa i glaciala leran och mellan 12,5 
till 25 kPa i den postglaciala leran.  
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Enligt underlaget är lerans skjuvhållfasthet ca 10 kPa och högre. (Antalet redovisningar 
av uppmätt skjuvhållfasthet är liten vilket indikerar vikten av att i framtida projekteringen 
göra geotekniska undersökningar vid respektive objekt.)  

Enligt tidigare undersökningar (2) har leran ställvis hög sensitivitet vilket innebär att den 
vid omrörning, eller deformation, kan förlora sin hållfasthet.  

Jordens densitet ökar med djupet och ytlig gyttjelera kan förväntas ha en densitet av cirka 
1,35–1,5 ton/m3, postglacial lera cirka 1,5–1,75 ton/m3 och den glaciala lerans densitet 
varierar mellan 1,7–1,9 ton/m3. 

Utifrån viktsonderingar är de glaciala bildningarnas relativa fasthet mycket låg till låg. 

Enligt undersökning (10) som ligger utanför avgränsningen till denna utredning så var 
differensen mellan lermäktighet och stopp för de dynamiska sonderingarna i friktionsjord 
på mellan 0 och på upp till 11 meter indikerar att vid fortsatt projektering för 
pålgrundläggning byggnader bör kompletterande undersökningar för bedömning av 
erforderlig pållängder ske för aktuellt delområde.  

 
I Centrumstråkets förlängning ned mot Gröna dalen finns en plan rektangulär yta inom 
aktuellt område. I äldre handling (8) vid Väppeby 7:223 som ligger i direkt angränsande 
till aktuellt planområde i samma geologiska formation visar utförda undersökningar 
avseende skjuvhållfastheten och sättningsmodulen på mycket låga värden, se tabell 1. 

Områden angränsande till (8) kan förväntas uppvisa liknande egenskaper. 

 
Tabell 1: Ur handling (8) redovisande korrigerad skjuvhållfasthet och övriga 
karaktäristiska jordparametrar (djup avser skiktets underkant från markytan). 

Djup 

[m] 

Jordart/relativ 

fasthet 

Inre 

friktionsvinkel 

[Øk] 

Skjuvhållfasthet 

Cuk [kPa] 

Sättningsmodul 

Ek, M0k [kPa] 

Sättningsmodul 

MLk [kPa] 

Tunghet 

[t/m3] 

0,5 a’1 Fast/halvfast lera - 40 5000 - 1,8 

3,5 Mycket lös lera - 6 200 131 1,34 

5,5 Mycket lös lera - 6  113 1,52 

7,5 Mycket lös lera - 7  272 1,76 

10 Lös lera - 14 2550 993 1,86 

25,0 Lera/friktionsjord 32 20 3000  1,8 

>25,0 Friktionsjord 35 - 20 000  1,8 
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5.5 Tjälfarlighet 

Ytliga jordlager består i huvudsak av material med tjälfarlighetsklass 3 och 4 (Måttligt 
tjällyftande respektive mycket tjällyftande jordarter). Tjälfarligheten beaktas vid framtida 
projektering.   

 

6 Geohydrologiska förhållanden 

De uppmätta grundvattennivåerna ligger enligt handlingarna vid mätningstillfällena mellan 
cirka 1,0 m under markytan till 0,5 m över markytan. Som utläses av tabell 2 så finns inga 
längre observationsperioder som möjliggör bedömningar om hur grundvattennivåerna 
varierar över året. Lägena för grundvattenrören och portrycksmätarna framgår av ritningar 
i detta PM. 

Enligt äldre utredningar så finns angivelser och observationer om grundvatten genom att 
observera nivåer i brunnar, etc. på nivåer mellan 0,8 m under markytan till 5 m under 
markytan.  

I denna utredning kommer gjorda mätningar i grundvattenrör att tillmätas större betydelse 
än indikerande observationer, exempelvis vattendjup i brunnar. 

Observationer av grundvattennivåerna i rör och portrycksgivare, se tabell 2. 

 

 

Tabell 2: Uppmätta grundvattennivåer 

Grundvattenrör Markytan Grundvattenyta Datum 

K60- GV18 8,8 7,8 

7,9 

1981-11-16 

1981-11-24 

K60-GV26 

K60-P126 

K60-P226 

K60-P326 

6,5 7,0 

6,4 

6,6 

3,5? (felaktig mätning?) 

1981-11-24 

1981-11-24 

1981-11-24 

1981-11-24 

K60-GV36 

 

K60-P136 

K60-P236 

7,2 

 

7,0 

7,1 

7,7 

7,4 

1981-11-16 

1981-11-24 

1981-11-24 

1981-11-24 
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I åsen skapas ett högt övertryck vilket torde resultera i artesiska grundvattennivåer i 
området. Ytvatten sjunker normalt ned i jorden. I områden närmast åsen finns permeabla 
material, sand, som gör att grundvattnet kan strömma bort. I de lägre liggande delarna 
finns ett tätt lock av lera ovan de vattenförande lagren och grundvattentryck motsvarande 
trycknivåer i markytan eller strax ovanför markytan (artesiskt) skapas. Detta ger att 
grundvattensituationen skiljer sig inom området. 

Grundvattennivåerna inom området ligger högt inom delar av området vid 
sydvästgränsen. Artesiskt grundvatten förekommer. Det vill säga grundvattenytan ligger 
ovanför markytan. Enligt redovisade mätningar följer portrycken en hydrostatisk profil från 
grundvattennivån i de permeabla bottenlagren. 
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Norr om, i direkt anslutning till området, finns en källa registrerad se figur 2. Det finns 
även en källa utanför området inom Gröna dalen området. Den källans avrinning går dock 
mot bäcken i dalgångens lågpunkt. 

 

 

Figur 2. Källor inom angränsande området enligt SGU. 

 

7 Markradon 

Radonmätning har inte utförts inom aktuellt uppdrag. Förhållanden bör dock kontrolleras i 
detaljprojekteringen. Det radonskyddade utförandet är beroende av grundkonstruktionens 
utformning och projekteras därför av huskonstruktören. 

 

8 Sättningar 

Leran är känslig för sättningar. Sättningsrörelser har konstaterats i Bålsta centrum enligt 
muntlig uppgift från beställaren. Till vilken storlek sättningar skett efter det att 
centrumdelarna byggts är inte utrett. 

Förnyad belastning, i form av grundvattensänkning, kan ge upphov till nya sättningar  

Stora sättningar kommer att utbildas vid belastningen av marken och medföra dyra grund 
och förstärkningskostnader. Grundläggning av eventuella tyngre byggnader bör utgöras 
med spetsburna pålar. 

Ledningsanslutningar vid byggnader bör utföras på sådant sätt att skador på grund av 
differenssättningar minimeras. Vidare bör ledningar med självfall ges överdimensionerat 
fall. 
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9 Stabilitet 

Områdets totalstabilitet är tillfredsställande. Vid exploatering bör lokalstabilitet 
säkerställas inför exempelvis schakter. 

 

10 Geotekniska förutsättningar och rekommendationer 

Alla dränerande åtgärder bör undvikas, där sådan kan tänkas inverka på en sänkning av 
grundvattenytan, eftersom en sänkning av grundvattenytan ger samma effekt som en 
belastning. I praktiken kan det vara svårt att undvika en grundvattensänkning vid 
byggnation under marknivån. För detaljplanering bör man även bedöma sannolikheten för 
en framtida grundvattensänkning. 

Med hänsyn till risk för sättningsbenägen jord bör höjdsättningen av området göras så att 
all uppfyllning i möjligaste mån undviks. 

 

10.1 Bebyggelse 

Där jordens profil består av friktionsmaterial av låg relativ fasthet kan fristående lätta hus, 
enplans hus, förväntas kunna grundläggas med platta på mark. Geotekniska 
undersökningar som bekräftar förutsättningar för grundläggningen krävs för varje enskilt 
hus i byggskedet. Område där detta eventuellt kan vara aktuellt är sydväst om järnvägen 
och nordväst Stockholmsvägen. 

Vid byggnation av högre och tyngre byggnader kommer med stor sannolikhet pålning att 
krävas för grundläggningen. Att så kallat ”kompensationsgrundläggning” med källare är 
ett risktagande där omgivande mark och bebyggelse kan påverkas eller blir påverkad av 
annan byggnation. Genom en eventuell grundvattensänkning uppkommer sättningar i 
marken som påverkar serviceledningar och marknivåer vid närliggande hus. 
Differentialsättningar där del av hus påverkas eftersom det grundvattensituationen är 
olika under delar av huset kan uppstå. Det är i praktiken mycket svårt att göra stora 
schakter för källare och anslutande VA-ledningar i jorden utan att påverka grundvattnet. 

Vid schakt där det är relativt grund till ”fast botten”, kan dränerande skikt finnas och dessa 
punkteras vid urgrävningen. Vid stora schakter i homogen lera finns, om det inte är 
tillräckligt djupt med tät homogen lera under schaktbotten, risk för bottenupptryckning. 
När den risken föreligger är ett sätt att hantera det vid byggnation att sänka grundvattnet 
tillfälligt. Eventuella tillfälliga grundvattensänkningar inom området bör utförligt utredas 
innan de utförs. Eventuellt kan vattendom behöva sökas innan så sker. 

Ovanstående gäller också för byggnation av källargarage.  

Vid schakt i slänt mot Uppsalaåsen, vid exempelvis Mansängens parkering vid 
Stockholmsvägen, pendlarparkeringen vid Stockholmsvägen och pendlarparkeringen, 
riskeras att träffa på vattenförande skikt eller komma i under befintlig grundvattennivå. 
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Eftersom närheten till rullstensåsen innebär att oändlig påfyllning av vatten kan ske och 
att utflödet kan ge flytjord, bottenupptryckning och piping förutom ständigt rinnande vatten 
så bör är all eventuell byggnation av källare och garage i slänten, under marknivå, 
undersökas och utredas för att klarlägga hur och om vattensituationen kan hanteras. 
Underlaget är begränsat avseende antal grundvattenmätningar i slänten. 

Marken är mycket sättningsbenägen och i detaljplanearbete och projektering måste man 
vara ytterst restriktiv med belastningar på markytan, uppfyllning och framför allt 
grundvattensänkande åtgärder.  

 

10.2 Grundläggning 

Grundläggning och dimensionering görs i enlighet med Boverkets byggregler (BBR), i 
enlighet med BFS 2011:10 EKS 8. Koefficienter för att beakta osäkerheter i sökta 
materialegenskaper väljs med ledning av regelverk. 

Eurokoderna utgör tillsammans med nationella val i föreskriftsserien EKS ett system som 
är de svenska konstruktionsreglerna. En ny grundförfattning (BFS 2011:10 EKS 8) med 
korrekta hänvisningar till den nya plan- och bygglagen och förordningen gäller från 2 maj 
2011. 

Platta på mark förses med sedvanligt fuktskydd i form av kapillärbrytande och dränerande 
skikt samt runtom liggande dränering. Dräneringen placeras på en sådan nivå att det 
kapillärbrytande lagret erhåller avsedd effekt 

Vid entréer och liknande in- och utpassager bör exempelvis länkplattor övervägas för att 
reducera sättningsdifferenser och framtida underhåll av dess effekter. Vid pålade hus bör 
ingen uppfyllnad utföras på grund av risken för sättningsskador på servisledningar.  

Närmast Gröna dalen, där mäktigheten av den postglaciala leran är som störst, kan 
marken jordförstärkas, med exempelvis kalkcementpelare. Jordens egenskaper, 
förbättras i den postglaciala leran och sedan pålas det för byggnader genom leran. Detta 
ger möjlighet att minska framtida sättningsdifferenser vid pålade byggnader som står fast 
när omgivande jord sjunker. Minskade sättningsdifferenser är förmånligt för entréer och 
servisledningar. 

För hus som ska pålas bör kompletterande geotekniska undersökningar göras inriktad på 
aktuella kvarter och byggnadsobjekt för att få underlag för bedömning av pållängder vid 
aktuellt delområde.  
 
När förslag på tomtindelning föreligger rekommenderas att behov av kompletterande 
undersökningar prövas. 

 

10.3 Schaktning 

Schaktade massor under torrskorpelera kan förväntas få en mycket lös konsistens. 
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Vid grävande av ledningsgravar inom områdets högre liggande delar bör kontakt med 
åsmaterial undvikas. Vid kontakt görs hål på täta lager och ledningsbädden kommer i 
kontakt med permeabelt friktionsmaterial. En effektiv tätning bör göras för att hindra 
grundvattenavledning genom ledningsbädden genom exempelvis bentonitskärmar. 

Om ledningsgravar skär igenom lerlagrets torrskorpa bör gravbotten förstärkas med till 
exempel fiberduk och ökad tjocklek hos grusbädden. Anslutning av serviser till pålade 
byggnader bör anpassas till beräknade framtida differenssättningar. 

Schaktning under grundvattenytan försvåras av vattentillrinning och bottenuppluckring av 
silt- och sandskikt.  

10.4 VA 

Va-ledningar bör förläggas så grunt som möjligt för att inte dränera ut området och orsaka 
marksättning. Vatten kan rinna i själva ledningsbädden och en väg för att dränera av 
delområden skapas.  

Utförs hus med källare kommer nivåerna för ledningsschakterna att anpassas och 
dräneringsnivåerna sänks och risken för grundvattensänkning ökar. 

 

11 Kompletterande undersökningar 

Denna tekniska PM Geoteknik redovisar översiktligt de geotekniska förhållandena inom 
aktuellt område. När planerade byggnaders läge samt nivå för grundläggning och 
grundläggningsmetod är kända, krävs kompletterande undersökningar för att fastställa 
jordlagrens egenskaper under respektive byggnad. Den utförda undersökningen är 
översiktlig och ska förtätas och kompletteras vid en detaljplanering av området. 

I arkivunderlaget var den senaste utredningarna daterade 1988 och 2005. För att erhålla 
säkrare uppgifter på grundvattennivåerna bör mätningar göras med en viss 
regelbundenhet vid strategiskt valda platser inom området. I underlaget finns relativt få 
mätningar och fler mätningar nordöst om Stockholmsvägen för att klarlägga aktuella 
grundvattennivåer inför eventuellt framtida byggande, under marknivå, bör göras för att 
klarlägga vattensituationen för att bättre kunna bedöma inverkan av grundvattnet. 

Underlag på säsongsvariationer samt högsta och lägsta värden kan vara till stor hjälp om 
diskussioner uppstår i framtiden om eventuella sättningar inom området och om dessa 
skulle bero på exempelvis en grundvattensänkning. 

Om byggnader inte grundläggs med spetsburna pålar bör fältundersökningarna 
kompletteras med lerans kompressionsegenskaper, exempelvis genom CRS för att 
uppskatta framtida sättningars storlek. 

För att dimensionera eventuell schaktning avseende bottenupptryckning bör förekomsten 
av permeabla vattenförande lager under schaktbotten undersökas. Ett lämpligt sätt att 
göra det är genom CPT-sonderingar. 
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I de delområden där undersökningar saknas bör kompletteringar göras för att verifiera 
grundläggningsförhållanden och grundvattennivåer i samband med eventuell 
detaljplaneläggning. Delområden där det är bristfälligt med geotekniska undersökningar 
framgår av översiktsplan 100G1101. 
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