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1.0 OBJEKT 
Golder Associates AB (Golder) har på uppdrag av Tyresö kommun utfört en geoteknisk utredning inför 
utbyggnad av vägar och va-ledningar i planområdet Tegelbruket etapp 11, Brevikshalvön, Tyresö kommun.  

Utredningen omfattar följande vägar inom planområdet:  

 del av Tegelbruksvägen  
 Tonstigen  
 Grankällevägen  

 del av Nytorpsvägen  
 del av Lövsångarevägen 
 Kornknarrvägen.  

 

Figur 1: Planområde Tegelbruket etapp 11. 

2.0 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. 

3.0 UNDERLAG FÖR PROJEKTERINGS PM 
 Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/Geoteknik, Hydrogeologi, Miljöteknik, bergteknik daterad 

2016-06-17. 
 Utdrag ur jordartskarta över Tyresö kommun daterad 2015-01-26, erhållen från Tyresö kommun 
 Plangräns – modellfil ”DP_Etapp11_PKsamråd_FOKUS” erhållen från Tyresö kommun 2016-06-22. 

 Grundkarta – modellfil ”3 Grundkarta _20140901” erhållen från Tyresö kommun 2016-03-03. 
 Längdmätning – modellfil ”längdmätning” erhållen från Tyresö kommun 2016-05-18. 
 Platsbesök 2015-10-14 och 2016-04-11 utfört av Karin Wenander och Paula Nordberg Golder 

Associates. 
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4.0 PLANERAD ANLÄGGNING 
Planerade vägutbyggnad är tänkt att ligga i befintlig vägsträckning och marknivå. Planerade va-ledningar ska 
finnas i vägarna och har antagits ligga knappt 2 m under markytan.   

5.0 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
Tegelbruket 11 angränsar mot Kalvfjärden och mot detaljplaneområdet Ugglevägen 9 i väster respektive 
Södra Trinntorp i öster och norr.  

5.1 Befintlig byggnation och ledningar 
Området är idag ett fritidshusområde med ca 54 fastigheter varav viss del har permanent bosättning. 

Belysningsstolpar finns längs vägarna. Längs huvuddelen av sträckan finns luftburna ledningar, men elskåp 
och en el-central i området tyder på att det även finns markförlagda el-ledningar. 

5.2 Topografi och markförhållanden 
Området karaktäriseras av kuperad terräng med låglänta delar mellan höga, branta bergpartier.  

Strandremsan som vetter mot Kalvfjärden i väster består av flacka grönytor och ligger till stor del i privat 

fastighetsmark.  

I öster finns branta och höga, naturliga bergsslänter som på flera ställen står i direkt anslutning till de 

befintliga vägarna.  På och nedanför bergsslänterna finns sten och block. Överhäng förekommer på flera 
ställen. 

De befintliga vägarna är asfalterade och saknar generellt trottoarer. Nytorpsvägen och norra delen av 
Tegelbruksvägen trafikeras bla av bussar i linjetrafik.  

5.3 Bergtekniska förhållanden/geologi 
Geologiska förhållanden och bergteknisk bedömning framgår av PM Bergteknik, Tegelbruket 11, daterad 
2016-06-17. 

Bedömning av ras- och skredrisker i de befintliga bergsslänterna/-skärningarna framgår i PM 
”Riskbedömning bergsslänter” daterad 2016-06-17. 

5.4 Hydrogeologiska förhållanden 
Grundvattenobservationsrör har installerats i områden med lerjordar, framförallt i låglänt terräng och i 
svackor. Grundvattenytans trycknivå har lodats i nyinstallerade och äldre grundvattenobservationsrör och 
nivåer framgår av Tabell 1.    
Medelvattennivån 2016 i Kalvfjärden (Stockholm – Östersjön) är +0,1, (SMHI 2016-03-04). 
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Tabell 1: Grundvattenobservationsrör och lodade grundvattennivåer. 

Gata Observationsrör
Grundvatten 
Nivå / Djup under my 

Datum 

Tegelbruksvägen 16GA34GW +23,2-+23,3 / 0,5-0,6 m 2016-05-26 – 2016-06-03 

Kornknarrvägen 16GA46GW +8,6-+8,8 / 0-0,2 m 2016-05-26 – 2016-06-03 

Finborgsvägen G223 +8,6-+9,6 / 0,4-1,4 m 2012-07-19 – 2016-06-03 

Tonstigen/Finborgsvägen G243B +2,9-+3,1 / 0,2-0,4 m 2012-08-22 – 2016-04-12 

5.5 Mark- och jordartsförhållanden 
Den kuperade terrängen och variationen hos bergnivån ger varierande jorddjup inom området. Jorden utgörs 

i huvudsak av fyllningsjord ovan lera på friktionsjord/morän på berg. 

Lera finns i samtliga gator och störst lerdjup återfinns där jorddjupen är som störst vilket framför allt är där 

terrängen är låglänt i början av Tonstigen/Tegelbruksvägen samt i början av Kornknarrvägen. Dock är 
jorddjupen stora även i nordöstra delen av Tegelbruksvägen. Största sonderade jorddjup är 12,5 m.  

Leran har enligt sonderingsresultaten en största mäktighet av 10 m. De översta ca 0,5-2,5 m har 
torrskorpekaraktär. Grundvattenytans trycknivå ligger relativt högt och lerans torrskorpekaraktär bedöms ha 
utbildats genom dränering av markytan. Leran är varvig och innehåller tunna silt- och finsandskikt samt 

ställvis innehåller leran sandskikt. Ställvis innehåller leran tjocka siltskikt och ställvis är leran något finsandig. 
Leran under torrskorpan har mycket låg odränerad skjuvhållfasthet. Skjuvhållfastheten ökar med djupet från 
ca 12 till ca 20 kPa, se bilaga C. Värdena har korrigerats med avseende på konflytgränsen. Lerans 

vattenkvot ligger mellan 33-60 % och dess konflytgräns mellan 41-64 %. Leran är mellansensitiv. Leran 
tillhör materialtyp 4B och 5A samt tjälfarlighetsklass 3 och 4.  

Fyllningen utgörs i huvudsak av sten, grus och sand men med inblandning av finmaterial så som silt och 
lera. Även mulljord förekommer och utanför dagens körbana där vägfyllningen tunnas ut övergår fyllningen i 
huvudsak till mulljord. Fyllningen tillhör materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2. Mulljorden tillhör materialtyp 

6. 

Leran vilar varierat direkt på berg eller på friktionsjord/morän. Friktionsjorden har inte undersökts närmare. 

Skiktet av morän är generellt tunt (mindre än 1 m). Ställvis förekommer svackor i berget med tjockare 
friktionsjordslager.  

Fyllningsjordens tjocklek mitt i vägen har inte undersökts särskilt då undersökningarna utfördes i vägkant av 
utrymmesskäl. 
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Tabell 2: Karakteristiska jordparametrar 
 Tunghet Friktionsvinkel 

(grader) 

Skjuvhållfasthet 

(kPa) Över gw-ytan Under gw-ytan 

Fyllning 
(sand/grus) 

19 9 34  0 

Torrskorpelera 18 8 30 25 

Lera 17 7 28 12-20* 

Friktionsjord/morän 19 9 34 0 

*Se bilaga C för försiktigt utvärderat medelvärde. 

5.6 Tonstigen (km 0/000-0/400) 
Sträckan tar vid där Finborgsvägen slutar och passerar Tegelbruksvägen och går vidare åt sydost. 

Vägen stiger från nivå +4,3 söderut i riktning från Tegelbruksvägen till nivå +16 vid vägens slut. Se Figur 2. 

Jorddjupen är 8-12 m vid korsningen med Tegelbruksvägen och utgörs av 0,5 m fyllning av grus ovan 10 m 

lera. Lerans översta 0,5-1 m har torrskorpekaraktär och underliggande lera har mycket låg odränerade 
skjuvhållfasthet. Lerans egenskaper framgår ovan. 

Efter Tegelbruksvägen stiger marken och jorddjupen avtar till mellan 0,3 och 3,5 m. Jorden utgörs av 0,5-1 
m fyllning av i huvudsak grus och sand ovan 1-2,5 m lera. Leran har i huvudsak genomgående 
torrskorpekaraktär. Ställvis finns ca 0,5 m lera under torrskorpan med mycket låg odränerade 

skjuvhållfasthet. Mot djupet är leran sandig.  

Leran underlagras av 0-1 m friktionsjord på berg. Bergnivån varierar mellan -7,5 och +14,5.  

Omgivande mark sluttar generellt från öster mot väster. De låglänta ytorna vid sträckans början övergår efter 
ca 50 m abrupt till branta naturliga bergsslänter längs östra sidan. På västra sidan förekommer berg i dagen 

sporadiskt och markytorna faller västerut mot Kalvfjärden. Se Figur 2 och Figur 3.  

Nedanför bergsslänterna finns sten och block i markytan vilket antyder att rasrisk från branta bergpartier 

föreligger. 

Enligt jordartskartan består marken av morän eller berg. Vid sträckans början finns lera i områdena väster 

om Tonstigen. 
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Figur 2: Tonstigen stiger österut från Tegelbruksvägen. Längre in på Tonstigen angränsar höga bergsslänter till vägen- 
foton tagna österut.  

 

Figur 3: Omgivande mark faller brant från Tonstigen ner mot Kalvfjärden - foto taget från Tonstigen åt söder. 

5.7 Tegelbruksvägen (km 0/000-0/640) 
Avser sträckan Tonstigen – Nytorpsvägen och ca 70 m norr om Nytorpsvägen. 

Vägen stiger från nivå +4,5 i nordostlig riktning till +21,4 vid Grankällevägen. Norr om Grankällevägen planar 

vägen ut och varierar mellan nivåer +23,5 och +25. Se Figur 4 och Figur 5.  

Jorddjupen är mellan 0,2 och 12,5 m och utgörs av ca 0,2 m fyllning av i huvudsak grus och sand ovan 0-9 

m lera. I norra delen mellan Grankällevägen och Nytorpsvägen finns ett decimetertjockt skikt med torv. 
Lerans översta 1-2,5 m har torrskorpekaraktär och underliggande lera har mycket låg odränerade 
skjuvhållfasthet. Lerans egenskaper framgår ovan. Leran underlagras av 0-3 m friktionsjord på berg. 

Bergnivån varierar mellan -4,5 och +26.  

Berg i dagen finns på enstaka platser vid sidan om Tegelbruksvägen. 

Omgivande mark har vid sträckans början sannolikt blivit avschaktad i samband med tidigare tegeltillverkning 

i området och är relativt plan på ömse sidor om vägen. Vidare norrut stiger omgivande mark åt nordost på 
östra sidan om Tegelbruksvägen och åt nordväst på västra sidan. Efter Grankällevägen är marken intill 
vägen relativt plan med svag stigning åt öster. Längre öster ut finns höga bergsslänter.  
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Figur 4: Tegelbruksvägen stiger norrut från korsningen med Tonstigen. I norra delen planar marken ut något. Foton från 
söder mot norr. 

 

Figur 5: Tegelbruksvägen norr om Nytorpsvägen - foto taget från söder mot nordost. 

5.8 Grankällevägen (km 0/000-0/260) 
Sträckan går öster ut från Tegelbruksvägen och viker efter ca 100 m av söder ut. 

Vägen stiger från nivå +21,4 vid Tegelbruksvägen till +27,5 där vägen viker av söder ut, se Figur 6, och når 
som högst +33,5 mot slutet av sträckan.  

Jorddjupen är mellan 1 och 7 m och utgörs av 0,5 m fyllning av i huvudsak grus och sand ovan 0,5-5 m lera. 
Lerans översta 2 m har torrskorpekaraktär och i svackor finns sannolikt tjockare lerlager där leran under 
torrskorpan har mycket låg odränerad skjuvhållfasthet. Lerans egenskaper framgår ovan. Leran underlagras 

av 0,5-4 m friktionsjord på berg. Svackor i berget kan innehålla lera eller friktionsjord. 

Bergnivån varierar mellan +15 och +32.  

Vid sträckans början (från Tegelbruksvägen österut) är vägen och marken på ömse sidor relativt plan. Från 
den punkt där vägen markant viker av söderut finns branta, naturliga bergväggar längs hela den östra sidan 

av vägen. Lokalt förekommer områden på östra sidan där berget överlagras av friktionsjord närmast vägen. I 
dessa områden noterades även sten och block på marken vilket antyder att rasrisk från branta bergpartier 
föreligger. 

Längs den västra sidan av vägen faller markytan västerut. 

Enligt jordartskartan följer vägen gränsen mellan berg och lösjordsområde. I området där vägen viker av 
söderut har en avvikelse noterats på jordartskartan. Enligt kartan består marken öster om kröken av morän 
medan det vid platsbesöket noterades en hög naturlig bergsslänt.  
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Figur 6: Grankällevägen från Tegelbruksvägen och öster ut. 

5.9 Nytorpsvägen (km 0/000-0/180) 
Sträckan startar ca 50 m nordväst om Kornknarrvägen och går till Tegelbruksvägen.  

Vägen faller av från nivå +35 i nordväst till +24,5 vid Tegelbruksvägen, se Figur 7.  

Jorddjupen är generellt mellan 0,5 och 2,5 m, men vid Tegelbruksvägen ökar jorddjupet till ca 5 m. Jorden 

utgörs av 0,5 m fyllning av i huvudsak grus och mullhaltig jord ovan 0-2 m lera och friktionsjord ovan berg. 
Leran har torrskorpekaraktär och vilar ställvis direkt på berg. Mot slutet av sträckan ökar lerdjupen och leran 
under torrskorpan har mycket låg skjuvhållfasthet. 

Bergnivån varierar mellan +20 och +32,5.  

Berg i dagen finns på båda sidor om Nytorpsvägen vid km 0/140. 

Omgivande markytor faller generellt från norr mot söder. 

Jordartskartan visar att Nytorpsvägen går över lösjord med berg i dagen i den östra delen och övergår till att 
gå över fastmark mot väster. 

  

Figur 7: Nytorpsvägen i korsning med Kornknarrvägen samt Nytorpsvägen från Tegelbruksvägen åt nordväst. Foton 
tagna åt nordväst. 
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5.10 Kornknarrvägen (km 0/000-0/290) 
Sträckan startar från knappt 50 m in från Fintorpsvägen via Lövsångarvägen och till Nytorpsvägen. 

I början av sträckan är marken plan och låglänt på nivå +8,8 varefter vägen stiger åt nordost till nivå +30,5 
vid Nytorpsvägen, se Figur 8.  

Jorddjupen är mellan 1 och 12 m och är som störst i början av sträckan. Jorden utgörs av 0,5 m fyllning av i 
huvudsak grus och mullhaltig jord ovan 1-10 m lera. Lerans översta 0,5-1,5 m har torrskorpekaraktär. 
Egenskaper hos den underliggande leran framgår ovan. Leran underlagras av 0,5-2 m friktionsjord på berg. 

Ställvis vilar leran direkt på berg. 

Bergnivån varierar mellan -4 och +29.  

Berg i dagen förekommer sporadiskt längs sträckan på ömse sidor om vägen.  

Vägen och omgivande markytor faller markant mot sydväst förutom i början av sträckan där marken är plan. 

Enligt jordartskartan går vägen över ett lösjordsområde i sydväst och över fastmark i den nordliga delen. 

 

Figur 8: Kornknarrvägen från norr åt söder. Vägen sluttar brant i norra delen och planar ut i söder. Foton tagna från norr 
och söder ut. 

5.11 Lövsångarvägen (km 0/000-0/080) 
Sträckan startar knappt 100 m in från Kornknarrvägen.  

Marknivån i Lövsångarvägen varierar mellan +28,4 och +29,4.  

Jorddjupen är mellan 0,5 och 2,5 m. Jorden utgörs av 0,5 m fyllning av i huvudsak grus och mullhaltig jord 
ovan 0-2 m lera och friktionsjord ovan berg. Leran har torrskorpekaraktär och vilar ställvis direkt på berg. 

Bergnivån varierar mellan 26,5 och +28,5. Berg i dagen förekommer på ömse sidor om vägen.  

Omgivande mark faller från norr till söder, se Figur 9.  
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Figur 9: Korsning mellan Kornknarrvägen och Lövsångarvägen. Kornknarrvägen faller av ner åt vänster och 
Lövsångarvägen går rakt fram. Foto taget åt sydväst från Nytorpsvägen. 

5.12 Etableringsyta 
Mellan korsningen Tonstigen/Tegelbruksvägen och Kalvfjärden finns en yta som planeras att utgöra 

etableringsyta under gatu- och va-entreprenaden. 

Markytan är delvis grusad och nyttjas som parkeringsyta och är delvis beväxt med vass och sly. Vägen ner 

till parkeringsytan är en förlängning av Tegelbruksvägen. Marknivån varierar mellan +3 och +3,5. Åt sydväst 
sluttar marken ner mot Kalvfjärden där det finns brygganläggningar, se Figur 11. 

Jorddjupen är mellan 2,5 och 9 m. Jorden utgörs av 0,5 m fyllning av i huvudsak grus och mullhaltig jord 
ovan 1,5-8 m lera. Lerans översta 0,5-1 m har torrskorpekaraktär och den underliggande leran har mycket 
låg odränerade skjuvhållfasthet. Lerans egenskaper framgår ovan. Leran underlagras av ca 0,5 m 

friktionsjord/morän på berg. 

Bergnivån varierar mellan -4 och +0,2.  

Enligt jordartskartan ligger etableringsytan över ett lösjordsområde med lokalt förekommande berg i dagen 
eller berg nära markytan.  

   

Figur 10: Parkeringsytan och omgivande mark med vass och sly. Foto med bilar taget från väster åt öster. Foto med 
virkes hög taget från söder mot norr. 



TEGELBRUKET ETAPP 11 - PROJEKTERINGSUNDERLAG 
GEOTEKNIK 

  

2016-08-08 
Uppdragsnummer 1650022 10 

 

 

Figur 11: Planerad etableringsyta – område i sydväst mellan vattnet och Finborgsvägen/Tonstigen. Foto taget från 
Kalvfjärden åt ost/nordost. 

6.0 FÖRORENAD MARK 
Översiktlig undersökning av markföroreningar har utförts i samband med den geotekniska undersökningen. 
Föroreningshalt (koppar) överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig 
markanvändning (1,5xMKM) har påträffats i en enstaka punkt. Samtliga övriga halter är lägre än de 

generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM) och även lägre än gränserna för ”mindre än ringa 
risk”. Fyllnadsmassorna bedöms därmed kunna hanteras fritt. Utifrån de låga påträffade halterna av PAH i 
undersökt asfalt kan den anses fri från stenkolstjära och bedöms därmed kunna återanvändas fritt i 

vägkonstruktioner. Inga ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga avseende markens föroreningsinnehåll i 
området. 

Vid schakt rekommenderas uppmärksamhet på avvikande schaktmassor, lukt eller synintryck som kan tyda 
på föroreningar i jord. I det fall föroreningar noteras vid schakt ska den lokala tillsynsmyndigheten informeras 
omgående. 

Resultat från undersökning av markföroreningar framgår av Markteknisk undersökningsrapport 
(MUR)/Geoteknik, Hydrogeologi, Miljöteknik, bergteknik daterad 2016-06-17. 

7.0 STABILITETSKONTROLL 
Stabiliteten har kontrollerats avseende planerad ledningsschakt samt för planerad etableringsyta. Syftet med 
kontrollen är att undersöka behov av temporär stödkonstruktion för ledningsschakt och möjlighet till 

uppfyllnader för etableringsytan.  

Stabilitetsberäkningen har utförts i programmen: 

 GS Stability, version 15.1.2.0, beräkningsmetod Beast 
 GeoStudio 2012 Slope/W, version 8.12.3.7901, beräkningsmetod Morgenstern/Price.  
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7.1.1 Ledningsschakt 
För beräkningen har schaktbotten satts till 2,4 m under markytan. Schakt har antagits utföras från befintlig 

markyta. Utbredd last av 10 kPa (dimensionerande last 12,7 kPa), motsvarande arbetsfordon, har använts i 
beräkningarna.  

För beräkningen har jordlagerföljden satts till: 
0,5 m fyllning 
10 m lera varav 1 m torrskorpa  

0,5 m morän 
berg 
 

Framräknad säkerhet mot skred FEN=0,9 (kombinerad analys).  
Enligt resultaten uppnås inte erforderlig säkerhet mot skred (FEN=1,0 i säkerhetsklass 2).  

Om schakt utförs etappvis om maximalt 6 m och schakten återfylls till markytan innan nästa etapp schaktas 
kan schakt utföras utan stödkonstruktion. Stabil schakt förutsätter brantaste släntlutning 1:1,5 och att 
schaktkrönet inte får belastas, dvs arbetsfordon och schaktmassor placeras minst 5 m från släntkrön. 

Vid längre schaktetapper eller brantare slänter erfordras stödkonstruktion. 

Resultat från utförd beräkning framgår av bilaga D.  

7.1.2 Etableringsyta 
Kontroll av stabiliteten har utförts för 1 m uppfyllnad jämnt utlagd över markytan. Tunghet av 20 kPa 

(dimensionerande tunghet 25,4 kPa) har använts för att simulera uppfyllnaden. Totalt planeras ca 1500 ton 
att läggas ut. 

För beräkningen har jordlagerföljden satts till: 
5,5 m lera varav 1,5 m torrskorpa  
0,5 m morän/friktionsjord 

berg 
 
Framräknad säkerhet mot skred är FEn=1,1 (kombinerad analys) med 1 m utlagd fyllning.  

Enligt resultaten uppnås erforderlig säkerhet mot skred (FEN=1,0 i säkerhetsklass 2). Uppfyllnad kan utföras 
över etableringsytan fram till slänten där marken faller ner mot Kalvfjärden (höjdkurva +3,5).  

Resultat från utförd beräkning framgår av bilaga E.  

8.0 REKOMMENDATIONER 
Jord- och bergschakt erfordras för utbyggnad av vägar och ledningsförläggning. Vägöverbyggnad och 
ledningar kommer att läggas över en undergrund av varierat berg och jord.  

Ledningsschakter kommer delvis att utföras i lera. Vid grundläggning av ledningar på lera ska geotextil av 
lägst bruksklass N2 läggas ut över undergrunden innan ledningsbädden läggs ut och packas. 

Leran är normalkonsoliderad för dagens marknivåer. För att inte orsaka sättningsproblem ska uppfyllnader 
större än 0,5 m över befintlig markyta undvikas i områden med undergrund av lera. 
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8.1 Schakt 
Schakt kommer att utföras i berg, fyllning och lera.  

Slänter i fyllningsjord ska utföras med största släntlutning 1:1,5 och i torrskorpelera 1:1. 

Vid ledningsschakt där undergrunden utgörs av lös jord (lera) erfordras etappvis schaktning med successiv 

återfyllning för att uppnå erforderlig stabilitet, se avsnitt 7.1.1 Ledningsschakt. Om längre etapper behöver 
utföras erfordras schakt inom spont. 

Ledningsschakter utförs lämpligen från lågpunkt till högpunkt så att eventuellt ytligt vatten kan hållas undan i 
schakterna. 

Grundvattennivåerna varierar sannolikt över året och är periodvis höga. Schaktbotten av jord ska hanteras 
med försiktighet så att den inte störs eller så att den inte trycks upp, se avsnitt 8.1.2 Hydraulisk 
bottenupptryckning. Grundvattennivåer ska kontrolleras i samband med schakt. 

8.1.1 Bergschakt 
Slänter i berg föreslås utföras i maximal släntlutning 5:1 för att minska behovet av förstärkningsåtgärder. 
Behovet av förstärkningsåtgärder för bergskärning ska bedömas av bergsakkunnig efter att berget frilagts 

och renspolats.  

Schakt ska undvikas i de höga bergsslänterna i plangränsen i öster. Om schakt ändå erfordras skall särskild 

utredning utföras avseende planerat berguttag. Utredningen skall minst omfatta uttagsordning, risker samt 
erforderliga förstärkningsåtgärder av bergsslänterna.  

För sprängningsarbeten erfordras att en riskanalys upprättas. Riskanalysen ska omfatta högsta tillåtna 
vibrationsgränser för omgivande byggnader och vibrationskänslig utrustning samt innehålla ett 
kontrollprogram. 

8.1.2 Hydraulisk bottenupptryckning 
För ledningsschakt föreligger risk för hydraulisk upptryckning av schaktbotten och avsänkning av 
grundvattenytans trycknivå kommer att erfordras. Risken föreligger framförallt i övergångar mellan lösjord 

och fastmark och i bergsvackor. I samband med schakt i täta jordar behöver risken för hydraulisk 
upptryckning av botten kontrolleras. Kontroll ska ske enligt följande formel: 

1*Gw ≤ 0,9*Geg 

där, Gw är det pådrivande vattentrycket mot kohesionsjordens underkant 

och Geg egentyngden hos den mothållande jorden i schakten. 

Grundvattenytans trycknivå ska lodas i samband med schakt för att erhålla aktuella grundvattentrycknivåer. 
Där risk för upptryckning föreligger erfordras att trycknivån avsänks. Avsänkning kan utföras med sk 
blödarrör (plaströr) som installeras ner genom leran före schakt och som kapas efterhand som schakten 

grävs. Vattnet ska tillåtas att rinna över rörkanten för att på så vis sänka vattentrycket. Eftersträvad 
avsänkning ska kontrolleras i närliggande grundvattenrör. 

8.2 Stödkonstruktioner 
Dimensionering av spont ska utföras enligt Eurokod 7 och Sponthandboken (1996). 
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Karakteristiska värden enligt avsnitt 5.5 Mark- och jordartsförhållanden. 

8.3 Strömningsavskärande fyllning 
I områden med täta lerjordar ska bergklackar som schaktas bort ersättas med strömningsavskärande 
tätskärmar så att grundvattentrycknivåerna upprätthålls. Tätskärmarna utförs förslagsvis av bentonitblandad 
sand. Skärmarna ska ansluta till berg eller naturlig jord i sidorna och minst utföras upp till nivån för lerans 

ursprungliga överkant eller till överkant av den ursprungliga bergklacken. Detta är aktuellt i Tegelbruksvägen, 
Grankällevägen och Kornknarrvägen. 

8.4 Uppfyllnader 
Den planerade etableringsytan, se Bilaga A:2, får belastas med maximalt 20 kPa (1 m fyllningsjord). Se även 
7.1.2 Etableringsyta. 

Inom övriga lösjordsområden erfordras kompletterande sättningsutredning och stabilitetsutredning om större 
uppfyllnader än 0,5 m planeras. 

9.0 KONTROLLER UNDER BYGGSKEDET 
Grundkontroll skall omfatta kontroll av överensstämmelse mellan verkliga jord-, berg- och grundvatten-
förhållanden och de förutsättningar på vilka projekteringen har baserats. Denna grundkontroll är till för att 
förhindra att sådana fel uppstår att konstruktionens säkerhet äventyras. Kontrollen är även viktig för 

arbetsmiljösäkerheten vid själva utförandet. Erforderliga åtgärder med anledning av konstaterade avvikelser 
från projekterad geokonstruktion skall fastställas. Geotekniker ska kontaktas om avvikande förutsättningar 
noteras tex vid schakt.  

Kontroller, bla vibrationsmätning enligt riskanalys ska utföras för sprängningsarbeten. 

Där bergschakt erfordras ska berget synas av bergsakkunnig före schakt för bedömning av behov av 
förstärkningsåtgärder. 

Grundvattennivåer ska kontrolleras innan schakt. 

 

GOLDER ASSOCIATES AB  

Stockholm, enligt ovan  

    

Karin Wenander Martin Stenbock 

  

Org.nr 556326-2418  

VAT.no SE556326241801  

Styrelsens säte: Stockholm  
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BILAGA A  
A:1-A:2 Planer tolkad geoteknik daterade 2016-08-08  
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BILAGA B  
B:1-B:6 Profiler tolkad geoteknik 2016-06-17  
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BILAGA C  
Utvärderad odränerad skjuvhållfasthet 
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BILAGA D  
Stabilitetsberäkning ledningsschakt 
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BILAGA E  
Stabilitetsberäkning etableringsyta 
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