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Norrberget, Vaxholms kommun
Inom området ligger idag en av Vaxholms grundskolor. Skolan är byggd på
1950-talet och planeras nu bli riven och ersatt med en ny skola på annan plats.
Området avses därefter bli bebyggt med bostäder med 200-300 lägenheter.
Utformningen av dessa är ännu inte fastställd.
Vaxholms kommun har anlitat ÅF geoteknik för att få en bedömning av om och
på vilket sätt områdets topografi och geologi kan utnyttjas för en optimal
placering av de nya byggnaderna och då främst placeringen av underjordiska
garage.
Undertecknad besökte i detta ärende platsen 2016-04-05 tillsammans med
företrädare för Vaxholms kommun, planchef Kristina Henchen, trafikplaneraren
Mohammed Al Kamil och traineen Beatrice Berglund för besiktning av
förhållandena.
Området ligger inom ett höjdparti söder om Norra Vaxholmsfjärden vid Lilla
Skutviken och består av ett småkuperat fastmarksområde med flertalet
berghällar i dagen med några få mellanliggande svackor. Jorddjupet i svackorna
bedömdes 2016 vara begränsat, maximalt 2-3 m, och bestå av friktionsjord
och/eller fyllning.
Förhållandena undersöktes närmare 2017-04-10 då jorddjup och
sammansättning av jorden i ovannämnda svackor kontrollerades. Kontrollerna
utfördes i tre sektioner om sammanlagt 7 punkter bestående av
jordbergsondering och skruvprovtagning. Punkternas lägen samt resultatet av
undersökningarna framgår av bifogade ritningar 100G1101 (plan) och
100G1121 (sektioner).
Jorddjupen i svackorna varierar mellan 1,5 och 6 m. Marken består här överst
av maximalt cirka 2 m fyllning av i huvudsak sand, grus och torrskorpelera och
därunder av naturlig jord huvudsakligen torrskorpelera (sektion A – A) samt
sand grus och morän.
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Markens beskaffenhet är sådan att ÅF bedömer att grundläggning av
byggnaderna kommer att behöva utföras på eller i berg alternativt på naturligt
avlagrad friktionsjord i markens lågpunkter. Områden med jord ovan berg
bedöms vara så begränsade att de inte rymmer några garagelösningar.
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