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1.0 INLEDNING 

Golder Associates AB (Golder) har på uppdrag av Tyresö kommun utfört geoteknisk utredning inför 

utbyggnad av vägar, vatten- och avlopp i planområdet Tegelbruket etapp 11, Brevikshalvön, Tyresö 

kommun.  

 

Figur 1: Planområde Tegelbruket etapp 11. 

1.1 Syfte  

Utredningen har till syfte att utgöra projekteringsunderlag för utbyggnad av vägar och VA-ledningar.  

Denna PM utgör endast underlag för projektering och skall inte användas som teknisk beskrivning i 

förfrågningsunderlag. 

1.2 Avgränsning 

Höga slänter omger planområdet men dessa behandlas i separat PM ”Riskbedömning bergsslänter” daterad 

2016-06-17.  

Bedömningen inom föreliggande PM omfattar endast de slänter som kan bli aktuella för bergschakt.  

2.0 UNDERLAG  

 Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/Geoteknik, Hydrogeologi, Miljöteknik, bergteknik daterad 

2016-06-17. 

 Plangräns - modellfil ”4 Grundkarta plangräns” erhållen från Tyresö kommun 2016-03-03. 

 Grundkarta – modellfil ”3 Grundkarta _20140901” erhållen från Tyresö kommun 2016-03-03. 

 Längdmätning – modellfil ”längdmätning” erhållen från Tyresö kommun 2016-05-18. 

 Inventering och översiktlig kartering av befintliga bergslänter 2016-04-26 och 2016-05-12 utfört av Anja 

Olsson och Sofie Eskilander, Golder Associates. 
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3.0 PLANERAD ANLÄGGNING 

Planerad vägutbyggnad är tänkt att ligga i befintlig vägsträckning och marknivå. Vid upprättande av 

föreliggande PM är omfattning av bergschakt dock ej fastställd. Befintliga bergslänter förekommer sparsamt 

längs med vägarna i området varför det endast kommer att handla om ett fåtal sträckor med bergschakt för 

nya breddning av bergslänterna. Sträckor som kan bli aktuella för bergschakt  

 Tonstigen lm 0/135 - 0/150 

 Tonstigen lm 0/165 - 0/215 

 Grankällevägen lm 0/145 – 0/155 

 Grankällevägen invid fastigheter Brevik 1:233 och 1:234 (lm saknas i underlaget) 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2: Områden där vägbreddning kan innebära bergschakt. Grankällevägen t.v. och Tonstigen t.h. 
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4.0 GEOLOGI 

Berggrunden i det aktuella området består huvudsakligen av en gnejs av trolig sedimentärt ursprung. 

Gnejsen har en mycket tydlig foliation i relativt fina ådror. Gnejsen är dominerande medel- till grovkornig med 

tydliga kvartsrikare ådror, ställvis är den dock att betrakta som finkornig med jämnt fördelade ”lager” av 

ljusare och mörkare partier. I dessa finkornigare partier har berggrunden en större tendens att spricka upp i 

rätvinkliga block. Bergmassan innehåller sannolikt relativt rikligt med järnsulfider då rostiga ytor uppträdde 

vid majoriteten av de undersökta hällarna.  

Eventuella förekomster av sprickfyllnadsmineral gick ej att observera då de förmodligen är borteroderade på 

synliga sprickytor. Erfarenhetsmässigt kan dock tilläggas att det troligen förekommer klorit och järnsulfider. 

Om större mängder klorit påträffas i sprickor vid bergschakt bör detta beaktas då detta är ogynnsamt för 

stabiliteten. 

5.0 BERGTEKNISK BEDÖMNING 

Bergmassans kvalitet bedöms som ”bra berg” med ett värde på Qbas mellan 10 och 40 och RMRbas på 

mellan 60 och 80. Längs de sträckor där bergschakt kan bli aktuellt är befintliga slänter huvudsakligen låga, 

lokalt går de upp till < 4 m.  

Längs med Grankällevägen löper dominerande sprickstrukturer längs med vägen och är brant stående, 

dock finns en gnejsighet som stupar ut mot vägområdet. Sådana strukturer utgör ofta svaghetsplan och här 

bör därför förförstärkning med vertikala bultar utföras innan bergschakt påbörjas. Här kan det också bli 

aktuellt med blockhållande selektiv bult som sätts efter bergschakt och bergrensning. Omfattning bedöms av 

bergsakkunnig.  

Längs med Tonstigen förekommer sprickplan som stupar ut mot vägområdet. Dessa föranleder 

förförstärkning med vertikala bultar. Även här bör schaktad och rensad bergslänt bedömas av bergsakkunnig 

avseende behovet av blockhållande selektiv bult. 
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