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1.0 UPPDRAG OCH SYFTE 

Tyresö kommun planerar att göra nya ledningsdragningar och bredda befintliga gator inom detaljplaneområdet 

Fasanvägen etapp 13. Detaljplanen för Fasanvägen etapp 13 är en omvandlingsplan som syftar till att 

möjliggöra för permanentboende i området genom att kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs 

ut. Syftet är även att skapa större byggrätter för fastigheterna inom planområdet.  

I denna PM har även ingått okulärbesiktning av ett område för  ny förskola norr om korsningen 

Nytorpsvägen/Rödhakevägen. 

På uppdrag av Tyresö kommun har Golder Associates (Golder) utfört en okulär bedömning av området utifrån 

geotekniska och bergtekniska förutsättningar. Syftet med den okulära bedömningen är att: 

 Beskriva behov av geotekniska och bergtekniska undersökningar för väg- och VA-projektering i området. 

 Beskriva behov av geotekniska och bergtekniska undersökningar för att bedöma markens och enskilda 

fastigheters lämplighet för planläggning utifrån detaljplanens syfte. 

Parallellt med den okulära bedömningen utfördes en miljöteknisk inventering inom detaljplaneområdet. 

Resultatet redovisas i PM – Markmiljö daterad 2018-10-05. I PM:an föreslås en provtagningsplan med avseende 

på markföroreningar. 

2.0 UNDERLAG 

För föreliggande rapport har följande underlag använts: 

[1] Baskarta med plangräns ”Fasanvägen etapp 13_Karta 2_Utökad plangräns.dwg”, erhållen från Tyresö 

kommun 2018-09-11 

[2] Presentation från startmöte ”Startmöte Golder.ppt”, erhållen vid startmöte 2018-08-30 

 [3] Okulär bedömning vid platsbesök genomfört 2018-09-17, deltagare Karin Lindsten och Johan Banck, Golder 

samt 2018-09-21, deltagare Jussara Lourenco, Golder. 

[4] Jorddjupskartan och jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

[5] Tegelbruket 11, Brevikshalvön, Geoteknik – okulär bedömning, daterad 2015-10-16, uppdragsnummer 

1541408, utförd av Golder Associates 

[6] Ugglevägen Etapp 9 Tyresö kommun, Markteknisk undersökningsrapport, Granskningshandling, daterad 

2012-09-17, uppdragsnummer 12U21178; 12U21179, utförd av Bjerking 

[7] Ugglevägen Etapp 9 Tyresö kommun, Utredning av rasrisk på naturbergslänter, Granskningshandling, 

daterad 2012-12-12, uppdragsnummer 12U21178, utförd av Bjerking 

[8] Utredning, Översiktlig berg- och geoteknik utredning inom tre delområden, Tyresö kommun: Delområde 3, 

Tyresö-näs, daterad 2012-05-14, uppdragsnummer 10166179, utförd av WSP 

[9] Underlag befintliga dagvattenledningar ” Blad 1 1_10000 Tyresö Brevik_A3.pdf” och ” Fasanvägen 

etapp13_A3.pdf”, erhållen från Tyresö kommun 2018-10-02 
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3.0 DETALJPLANEOMRÅDE 

Detaljplaneområdet omfattar ca 38 hektar och ligger inom Brevikshalvön i Tyresö kommun, se Figur 1. Området 

består främst av privatägda bostäder (ca 110 st). Merparten av fastigheterna är tomter som är bebyggda med 

privata fritidshus eller större villor. I området som ingår i den okulära bedömningen finns även en mindre 

fotbollsplan där en förskola och infartsparkering planeras. Parkeringsytan är under detaljplanens genomförande 

tänkt att användas som etableringsyta. I planområdets sydöstra del finns ett mindre naturområde med 

hällmarkstallskog. 

Sydväst om området är en skola lokaliserad (Breviks skola). Ett antal vägar leder genom området: Breviksvägen 

i ost-västlig riktning genom området i norr, Fasanvägen från norr till söder, Rödhakevägen går österut från 

Fasanvägen och längre söderut går Hackspettsvägen söderut. Ytterligare ett antal mindre vägar och 

grönområden finns även belägna inom området. 

 

Figur 1: Undersökningsområdets utbredning 
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4.0 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 Allmänt 

Området är kuperat med omväxlande höga, branta bergpartier och dalgångar med lösjordsområden med lösa 

sediment av lera.  

Dalgångar med lösa sediment finns söder om Breviksvägen, Fasanvägen, Rödhakevägen och Nötskrikevägen. 

Jorddjupet är enligt SGU:s jorddjupskarta som mest 5-10 m inom området omkring korsningen 

Rödhakevägen/Nytorpvägen. Inom området har lutningsanalys (SGU) påvisat områden där förutsättningar för 

skred (aktsamhetsområde) bör utredas vidare, se Figur 2. 

 

 

 

 

Figur 2: Aktsamhetsområden enligt SGU 

I övergången mellan berg områden och områden med lösa sediment utgörs marken av morän. 

Alla befintliga vägar i området är asfalterade. Längs flertalet av vägarna finns luftburna ledningar för bland annat 

vägbelysning. Inom området finns elskåp vilket tyder på att det även finns markförlagda elledningar. Inga 

brunnar för dag- eller spillvatten har noterats. 
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4.2 Breviksvägen 

4.2.1 Geotekniska förutsättningar 

Marken omkring Breviksvägen faller i huvudsak mot söder fram till ett pass mellan två höjder omkring 

Breviksvägen 45. Därefter faller marken ned mot Erstaviken. 

Från plangränsen i väster stiger Breviksvägen svagt upp till passet mellan höjdpartier och faller därefter ned 

mot Bofinksvägen/Talgoxevägen i öst.  

Enligt jordartskartan utgörs området både norr och söder om vägen av fastmark med morän och berg i dagen. 

I sluttningen nedanför vägen i väster övergår fastmarken till lösa sediment av lera. Den okulära bedömningen 

bekräftar jordartskartans indelning med observationer av berg i dagen som indikerar ett ytligt berg.    

4.2.2 Bergtekniska förutsättningar 

Berg i dagen förekommer i form av enstaka flacka hällar på sydvästra sidan av vägen. På norra sidan samt 

sydöstra sidan observerades höga branta naturliga bergslänter samt ett par skärningar längs vägen, se Figur 

3.  

   

Figur 3: Bergskärning längs Breviksvägen 

Förekomst av block på marken noterades på nordvästra sidan. Synliga bergytor utgörs av grå-rosa granit, som 

är massiv och måttligt vittrad.  

4.2.3 Hydrogeologiska förutsättningar 

Området ligger högt i terrängen och bedöms vara inströmningsområden för grundvatten. Avrinning och 

grundvattenbildning förväntas ske mot omgivande lägre liggande områden. 

Avrinningen från branta naturliga bergslänter norr om Breviksvägen kan förväntas bli stor vid långvarigt och/eller 

kraftigt regn (skyfall) då vattnet inte hinner rinna undan/infiltrera, varvid risk för erosion och översvämning av 

vägen föreligger. 
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4.3 Rödstjärtvägen 

4.3.1 Geotekniska förutsättningar 

Både vägen och omgivande mark stiger brant från Breviksvägen och norrut.  

Enligt jordartskartan består området av fastmark med morän och berg i dagen och den okulära bedömningen 

bekräftar jordartskartans indelning med observationer av blockig morän och berg i dagen som indikerar ett ytligt 

berg.    

4.3.2 Bergtekniska förutsättningar 

Berg i dagen förekommer i form av flacka hällar samt låga skärningar längs Rödstjärtvägen, se Figur 4.  

 

Figur 4: Exempel på berghällar längs Rödstjärtvägen 

Förekomst av block och sten på marken noterades främst i norra delen.  

4.3.3 Hydrogeologiska förutsättningar 

Området ligger högt i terrängen och bedöms vara inströmningsområden för grundvatten. Avrinning och 

grundvattenbildning förväntas mot lägre liggande mark i främst söder. 

Avrinningen från branta naturliga bergslänter norr om Breviksvägen kan förväntas bli stor vid långvarigt och/eller 

kraftigt regn (skyfall) då vattnet inte hinner rinna undan/infiltrera, varvid risk för erosion och översvämning av 

vägen föreligger. 
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4.4 Fasanvägen 

4.4.1 Geotekniska förutsättningar 

Vägen går huvudsakligen i en svacka mellan två höjdpartier med höga bergslänter på östra sidan och 

fastmarkspartier med morän och berg i dagen på västra sidan. Inom fastigheterna öster om vägen förekommer 

branta bergväggar i direkt anslutning till byggnader. Höjdpartiet väster om vägen är betydligt lägre.  

Längs vägens norra del finns enligt jordartskartan ett område med lösa sediment av lera som faller svagt åt 

väster. Jorddjup är enligt jorddjupskartan (SGU) 3-5 m. Marklutning uppskattas till som brantast 1:10.  

Längs vägens södra del finns enligt jordartskartan ett område med lösa sediment av lera som faller svagt åt 

sydost. Jorddjup är enligt jorddjupskartan (SGU) 1-3 m, möjligen något mäktigare längst i sydost och korsningen 

Fasanvägen/Rödhakevägen. Marklutning uppskattas till som brantast 1:5.  

Både lösjordsområdet i den norra delen och i den södra delen av Fasanvägen har markerats som ett område 

där stabiliteten bör utredas, se Figur 2 (SGU). 

Inga indikationer på rörelser (sättning/stabilitet) noterades vid platsbesök. 

På sträckans mitt finns fastmark av morän, ytnära berg och berg i dagen.  

4.4.2 Bergtekniska förutsättningar 

Berg i dagen förekommer i form av enstaka flacka hällar på västra sidan av Fasanvägen och höga branta 

naturliga bergslänter samt sprängda bergskärningar på östra sidan.  

  

Figur 5: Fasanvägen. Naturlig brant slänt (vänster bild) och sprängd bergskärning (höger bild) 

Synliga bergytor består av grå gnejs som är sprickig och ytvittrad. 

4.4.3 Hydrogeologiska förutsättningar 

Ett undre grundvattenmagasin förekommer sannolikt i friktionsjorden under leran. Avrinning och 

grundvattenbildning förväntas ske mot lägre liggande områden, dels åt väster längs vägens norra del, dels åt 

sydöst längs vägens södra del. 
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4.5 Planerad förskola norr om rondell Rödhakevägen Nytorpsvägen 

4.5.1 Geotekniska förutsättningar 

Området för planerad förskola är plant och omges av ett höjdparti med fastmark i nordväst. 

Jorden utgörs enligt jordartskartan (SGU) av lera med jorddjup enligt jorddjupskartan (SGU) upp till 5-10 m. 

Marklutning inom lerområdet uppskattas till 1:10-1:15. 

Delar av lösjordsområdet har markerats som ett område där stabiliteten bör utredas, se Figur 2 (SGU). 

Inga indikationer på rörelser (sättning/stabilitet) noterades vid platsbesök. 

4.5.2 Bergtekniska förutsättningar 

Inget synligt berg noterades i det området för planerade förskolan. 

4.5.3 Hydrogeologiska förutsättningar 

Ett undre grundvattenmagasin förekommer sannolikt i friktionsjorden under leran. Artesiskt grundvattentryck 

kan förekomma inom lerområden omgivna av höga bergpartier, som bidrar till stort tillflöde av vatten. Artesiskt 

grundvattentryck innebär att grundvattentrycket under leran motsvarar en nivå över markytan. 

Avrinning och grundvattenbildning förväntas ske åt sydväst mot Kalvfjärden.  

 

Figur 6  Bild tagen mot platsen för för planerad Förskola norr om rondell Rödhakevägen Nytorpsvägen 

  



2018-10-05 Uppdragsnr: 18109115 

 

 

 
 10 

 

4.6 Rödhakevägen 

4.6.1 Geotekniska förutsättningar 

I områdets plangräns i sydväst är marken huvudsakligen flack fram till Fasanvägen. Därefter stiger markytorna 

i ett område mellan höga bergslänter på både västra och östra sidan.  

Vägen stiger från Fasanvägen till Hackspettvägen för att därefter plana ut mot Talgoxevägen.  

Enligt jordartskartan utgörs området mellan Nytorpsvägen och Fasanvägen av lösa sediment av lera. Jorddjup 

är enligt jorddjupskartan (SGU) upp till 5-10 m.  

Mellan höjdpartierna i väster och öster, från Fasanvägen och fram till Talgoxevägen, utgörs jorden enligt 

jordartskartan av lösa sediment av lera med jorddjup 1-3 m. Områden med fastare mark och synliga bergpartier 

förekommer inom begränsade områden i sänkan. Marklutning uppskattas till som brantast 1:5-1:10.  

Delar av lösjordsområdet har markerats som ett område där stabiliteten bör utredas, se figur 2 (SGU). 

Inga indikationer på rörelser (sättning/stabilitet) noterades vid platsbesök. 

4.6.2 Bergtekniska förutsättningar 

Berg i dagen förekommer i form av enstaka berghällar på norra sidan av Rödhakevägen. Även en hög bergslänt 

observerades bakom husen vid korsningen med Hackspettvägen.  

På södra sidan observerades branta höga naturliga bergslänter bakom husen samt block på marken vid 

anslutning till Fasanvägen. 

4.6.3 Hydrogeologiska förutsättningar 

Ett undre grundvattenmagasin förekommer sannolikt inom lerområdet. Bergslänter omkring sänkan utgör 

inströmningsområden för grundvatten. 

Avrinningen från branta naturliga bergslänter norr om Breviksvägen kan förväntas bli stor vid långvarigt och/eller 

kraftigt regn (skyfall) då vattnet inte hinner rinna undan/infiltrera, varvid risk för erosion och översvämning av 

vägen föreligger. 

Längs vägsträckan Hackspettvägen till Nytorpsvägen förekommer enligt uppgift från kommunen ställvis höga 

flöden av dagvatten som översvämmar områden i anslutningen mellan Rödhakevägen/Nytorpsvägen. Vid 

platsbesöket observerades befintligt erosionsskydd i diket (se Figur 6) som indikerar att höga flöden även 

inträffar en bit upp längs vägen.  

 
Figur 7  Erosionsskydd i diket längs Rödhakevägen 
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4.7 Hackspettvägen 

4.7.1 Geotekniska förutsättningar 

Området ligger huvudsakligen inom ett höjdparti med stigning från Rödhakevägen och Nötskrikevägen. 

Jorden utgörs enligt jordartskartan (SGU) och den okulära besiktningen av fastmark med morän, ytnära berg 

och berg i dagen. 

4.7.2 Bergtekniska förutsättningar 

Berg i dagen förekommer i form av enstaka flacka hällar och låga skärningar längs Hackspättvägen. På 

nordvästra sidan noterades högre bergpartier, se Figur 8. Förekomst av block och stenar på marken 

observerades i hela området. 

 

Figur 8: Högt bergparti längs Hackspettvägen 

På nordöstra sidan, i anslutning till Rödhakevägen, blir bergslänten gradvis högre och brantare. 

4.7.3 Hydrogeologiska förutsättningar 

Området ligger högt i terrängen och bedöms vara inströmningsområden för grundvatten. Troligen finns lokala 

grundvattenmagasin som möjligen inte är uthålligt över hela året.  

  



2018-10-05 Uppdragsnr: 18109115 

 

 

 
 12 

 

4.8 Flugsnappevägen 

4.8.1 Geotekniska förutsättningar 

Området ligger i en sänka mellan höjdpartier. 

Jorden utgörs enligt jordartskartan (SGU) av fastmark av morän omgiven av ytnära berg och berg i dagen vilket 

också bekräftades i samband med platsbesöket. 

Inom området noterades våtmarksväxter med vattenansamlingar. Organisk jord samt eventuellt även lera 

bedöms kunna förekomma lokalt. 

 

Figur 9: Flugsnappevägen 

4.8.2 Bergtekniska förutsättningar 

Berg i dagen förekommer i form av enstaka flacka berghällar i hela området. En hög bergslänt observerades 

bakom husen på östra sidan av Flugsnäppevägen.  

Synliga bergytor består av massiv grå gnejs som är måttligt vittrad. 

4.8.3 Hydrogeologiska förutsättningar 

Troligen finns lokala grundvattenmagasin som möjligen inte är uthålligt över hela året.   
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4.9 Talgoxevägen 

4.9.1 Geotekniska förutsättningar 

Området ligger huvudsakligen inom ett höjdparti med stigning upp från Breviksvägen. 

Jorden utgörs enligt jordartskartan (SGU) av fastmark med morän, ytnära berg och berg i dagen vilket även 

bekräftades vid platsbesöket. 

4.9.2 Bergtekniska förutsättningar 

Berg i dagen förekommer i form av enstaka flacka berghällar på södra sidan av Talgoxevägen. På norra sidan 

observerades ett högt bergparti som karakteriseras av medelbranta slänter, se Figur 10. Förekomst av block på 

marken observerades på samma sida. 

 

Figur 10: Hus på högt bergparti vid Talgoxevägen. 

Synliga bergytor består av ytvittrad granit. 

4.9.3 Hydrogeologiska förutsättningar 

Området ligger högt i terrängen och bedöms vara inströmningsområden för grundvatten. Troligen finns lokala 

grundvattenmagasin som möjligen inte är uthålligt över hela året. 
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4.10 Nötskrikevägen 

4.10.1 Geotekniska förutsättningar 

Området ligger i en sänka mellan höga bergslänter i väster och öster.  

Enligt jordartskartan utgörs området jorden inom sänkan av lera fram till Talgoxevägen och därefter av fastmark 

av morän, ytnära berg och berg i dagen. Jorddjup är enligt jorddjupskartan (SGU) upp till 1-3 m. Marklutning 

inom lerområdet uppskattas till 1:10-1:15.  

Delar av lösjordsområdet har markerats som ett aktsamhetsområde där stabiliteten bör utredas, se Figur 2 

(SGU). 

Inga indikationer på rörelser (sättning/stabilitet) noterades vid platsbesök. 

4.10.2 Bergtekniska förutsättningar 

Berg i dagen förekommer främst i form av höga branta slänter på sydöstra sidan av Nötskrikevägen. En stor 

förekomst av block noterades vid foten av bergväggen i östra delen av vägen, se Figur 11. 

  

Figur 11: Förekomst av block längs Nötskrikevägen 

På nordvästra sidan förekommer enstaka berghällar samt något högre bergparti. 

4.10.3 Hydrogeologiska förutsättningar 

Ett undre grundvattenmagasin förekommer sannolikt inom lerområdet. Bergslänter omkring sänkan utgör 

inströmningsområden för grundvatten. 

Området ligger högt i terrängen och bedöms vara inströmningsområden för grundvatten. Troligen finns lokala 
grundvattenmagasin som möjligen inte är uthålligt över hela året.  
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4.11 Befintliga dagvattenledningar  

Inom planområdet finns på tre platser befintliga dagvattenledningar inne på fastighetsmark. Servitut planeras 

att upprättas för ledningar som ska ligga kvar. Ungefärlig placering av ledningar framgår av Figur 12. 

A. Dagvattenledning nordväst om Fasanvägen bedöms ligga inom ett område med lösa sediment av lera. 

Jorddjup är enligt jorddjupskartan (SGU) 3-5 m.  

B. Dagvattenledning nordväst om Rödhakevägen bedöms ligga inom ett område med lösa sediment av 

lera. Jorddjup är enligt jorddjupskartan (SGU) 1-3 m.  

C. Dagvattenledning utefter Flugsnappevägen bedöms ligga inom fastmark med morän och ytnära berg. 

Jorddjup är enligt jorddjupskartan (SGU) 1-3 m. 

 

Figur 12: Ungefärliga lägen för befintliga dagvattenledningar  
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5.0 FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR – STEG 2 

5.1 Geoteknisk och bergteknisk undersökning  

5.1.1 Sondering och provtagning 

Inom lösjordsområden undersöks förekomst och mäktighet av lösa jordar med lätt sondering samt i 

förekommande fall bestämning av lerans egenskaper genom ostörd provtagning. Där sonderingsstopp med lätt 

sondering erhålls på mindre än 4 m djup utförs jord-bergsondering för bestämning av bergfritt djup. Störda 

prover ska tas upp för jordartsbenämning. Undersökning utförs inom gata eller vid sidan av gata. 

Inom områden där förutsättningar för skred bör utredas vidare (aktsamhetsområde) utförs lätt sondering i 

sektion samt bestämning av lerans egenskaper genom ostörd provtagning. 

Inom fastmarksområden utförs jord-bergsondering för kontroll av bergnivåer. 

Resultaten från sondering och provtagning nyttjas för bl a sättningsberäkningar, stabilitetsanalyser, 

dimensionering av temporära stödkonstruktioner, kontroll av bottenupptryckning vid schakt och omkring 

planerad pumpstation samt eventuella andra geotekniska åtgärder. Utredningar resulterar i anvisningar för 

utförande av ledningsschakter, pumpstation och rekommendationer utförande vägbreddning. 

Längs delar av sträckan kommer markundersökningar/arbeten att kräva trafikavstängning (TA-planer). 

5.1.2 Markradar 

Markradar utförs inom fastmarksområden för att undersöka djup till berg längs befintliga vägsträckningar och 

för att närmare bestämma övergångar mellan fastmark och lösjord. Undersökningen utförs som komplement till 

jord-bergsonderingar för att få en kontinuerlig information om bergläget mellan undersökningspunkterna. 

Mätresultaten från georardarundersökningen ska korreleras mot sonderingsresultaten (jord-bergsonderingar). 

5.1.3 Hydrogeologiska undersökningar 

Grundvattenrör installeras för att ge en bild av grundvattenförhållandena inom området, såsom bedömning av 

grundvattennivåer, grundvattenbildning och strömningsriktning. 

Grundvattenrör installeras i ca 10-12 lägen inom området. Rören installeras utefter vägar och ett rör installeras 

också inom inom Fasanvägen norra del där en pumpstation för dag- och spillvatten planeras.   

För att kunna bedöma naturliga variationer (t ex årstidsvariationer) hos grundvattennivån, rekommenderas 

kontinuerlig mätning i grundvattenrör (månadsvis) under minst 12 månader. 

Grundvattenförhållanden tillsammans med planerade nivåer för gator samt ledningar utgör underlag för 

bedömning av behov strömningsavskärande bentonit/betongskärmar. 

Geoteknisk sondering, bergkartering (se kap 5.1.5) samt grundvattenmätning utgör underlag för bedömning av 

orsak och förslag åtgärd till höga vattenflöden längs Rödhakevägen 

5.1.4 Inmätning av berg i dagen 

Bergfot och krön samt uppstickande berghällar mäts in längs vägar. Inom fastigheter mäts bergfot in inom 

områden för bergkartering, se bilaga 1. 

Inmätning utförs dels i syfte att upprätta en bergmodell för projektering av VA och vägar, dels som underlag för 

kartering av branta bergslänter. 
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5.1.5 Bergkartering 

Som underlag för anvisningar för bergschakt, behov av förstärkningsåtgärder och för stabilitetsbedömning av 

höga bergslänter ska geologisk kartering och kvalitetsbedömning av bergmassan samt bergteknisk utredning 

utföras. 

5.2 Sammanställning av förslag undersökning i steg 2 

I Bilaga 1 redovisas områden för föreslagna undersökningar på planritning. Ungefärlig frekvens redovisas i 

Tabell 1. 

Tabell 1: Geoteknisk undersökning – Steg 2 Förprojektering 

  Jord- och 

bergsondering 

Viktsondering/ 

CPT-sondering 

Provtagning* Grundvatten-

rör 

Georadar 

1 Fastmarks-

områden – väg 

och VA 

Utförs i 

genomsnitt var  

100 m 

Utförs vid 

eventuellt 

förekommande 

lösa jordlager 

Störd 

provtagning 

utförs i 

genomsnitt var 

100 m 

Vid 

behov/enstaka 

rör inom 

låglänta delar 

Utförs 

längs 

fastmarks-

partier 

2 Lösmarks-

område – väg 

och VA 

Utförs där 

jorddjupet är 

mindre än 4 m.  

1-2 Jb utförs vid 

planerad 

pumpstation i 

norra delen av 

Fasanvägen. 

Utförs  

utförs i 

genomsnitt var 

50 m 

Vid befintliga 

dagvattenlednin

gar (kap 4.11) 

utförs 2-3 

sonderingar per 

ledning.  

Ostörd 

provtagning 

utförs i 

genomsnitt var 

100 m 

Störd 

provtagning 

utförs i 

genomsnitt var 

100 m 

1-2 rör per 

lerområde. 

Ett 

grundvattenrör 

placeras vid 

planerad 

pumpstation i 

norra delen av 

Fasanvägen. 

 

3 Aktsamhets-

områden 

 Sektion med 3-5 

sonderingar per 

aktsamhets-

område 

1-2 kolv-

provtagningar 

per aktsamhets-

område 

1-2 rör per 

aktsamhets-

område 

 

4 Planerad 

förskola 

Ca 5 

sonderingar för 

bergkontroll 

Sondering utförs 

i rutnät ca c/c 

40-50 m 

1-2 kolv-

provtagningar 

1-2 rör, lägen 

och antal 

bestäms med 

utgångspunkt 

från 

sonderings-

resultat 

 

5 Bergkartering 

Inmätning av 

berg 

Geologisk kartering och kvalitetsbedömning av bergmassan samt bergteknisk 

utredning föreslås. För omfattning se Bilaga 1. 

Inmätning av berg utförs längst vägar samt bergfot inom områden för bergkartering. 

* Miljöprovtagning utförs inom området enligt PM Miljö 
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5.3 Bergmodell 

För väg- och ledningssträckor kan en bergmodell tas fram utifrån följande underlag: 

 Resultat från Jord-bergsonderingar med 3 m bergkontroll 

 Resultat från sonderingar utförda till fast botten (ger uppgifter om bergfritt djup) 

 Inmätning av berg i dagen längs vägsträckorna samt i erforderlig omfattning även inne på tomtmark 

 Markradar 

Bergmodellen kan användas dels som underlag för väg- respektive VA-projektering, dels som ett underlag för 

framtagande av schaktanvisningar. Bergmodellen kan även används som underlag för mängdning av jord- 

respektive bergschakt. 

6.0 FORTSATTA ARBETSMOMENT STEG 2 

Förslag till arbetsmoment inom steg 2 för geoteknik och bergteknik: 

 Planering och upprättande av undersökningsprogram 

 Fältarbete; sonderingsborrning och provtagning, inmätning av berg i dagen, kartering av berg i dagen, 

markradar 

 Laboratorieanalyser 

 Resultaten redovisas och levereras i en Markteknisk undersökningsrapport med bilagor och ritningar 

 Tolkade profilritningar (2D); underkant fyllning, lera och bergyta 

 En bergmodell (3D) som en korridor längs med de aktuella vägarna och ledningssträckningarna.  

 Geoteknisk utredning avseende eventuell sättningsproblematik och stabilitetsfrågor för att bl a beskriva 

utförande av schakter för ledningsförläggning och vägbreddning, bedöma behov av temporära och 

permanenta geotekniska åtgärder.  

 Bergteknisk utredning för berguttag/bergschakt och bedömt behov av förstärkningsåtgärder för 

bergslänter.  

 Resultat av utredningar redovisas och levereas i Geoteknisk och Bergteknisk PM, projekteringsunderlag 

 Kapitel geotekniska förutsättningar, anvisningar schaktutförande samt om så erfordras geotekniska 

förstärkning till Teknisk beskrivning med mängder 

 Risk för skred utreds inom aktsamhetsområden (resultat/slutsats redovisas i PM projekteringsunderlag) 
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7.0 ÖVRIGT 

Underlag i form av ny väglinje, nivåer för planerade vägar, schaktdjup och sträckning för nya ledningar samt 

eventuella sättningskrav på vägar och ledningar är av värde för planering, omfattning och placering av 

sonderingspunkter och provtagningspunkter. Underlaget behövs även för att planera och utföra 

utredningsarbete, mängdning och upprätta teknisk beskrivning.  

 

                                                                            

Johan Banck/Jussara Lourenco/Karin Lindsten                                         Paula Nordberg 

HandläggareGeo/HandläggareBerg/Uppdragsledare                                Kvalitetsansvarig 
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