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1. INLEDNING
1.1. Uppdrag och bakgrund
Structor Geoteknik Stockholm AB har på uppdrag av Tornstaden utfört geoteknisk
undersökning och utredning i ett program- och detaljplaneskede.
Aktuellt område innefattar del av fastigheten Rindö 3:378, se figur 1. Inom området
planeras bostadsbebyggelse.

Figur 1. Utredningsområdet markerat på plankarta.

1.2. Omfattning och syfte
Slutsatser av den utförda utredningen är dokumenterad i denna PM. Föreliggande
handling syftar till att redovisa mark-, grundvatten-, och grundläggningsförhållanden
inom utredningsområdet.
Handlingen skall användas i detaljplaneskede och som förutsättning för byggherrens/beställarens och övriga projektörers fortsatta programhandlingsprojektering av:
•
•
•
•

Schaktnings- och fyllningsarbeten
Grundläggningsarbeten
Markförstärkningsarbeten
Dagvattenhantering

Som underlag till denna Utrednings PM Geoteknik har följande underlag använts:
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•
•
•

Geologiska kartblad
Platsbesök
Resultat från provgropsgrävning

1.3. Avgränsningar
I samband med provgropsgrävningen utfördes även miljöprovtagning. Beskrivning och
resultat av denna undersökning redovisas separat i annan handling.

2. KONSTRUKTIONER
2.1. Befintliga byggnader och anläggningar
Inom området finns idag en grusad väg som ansluter Rindövägen i söder. Vägen leder
upp till den centrala delen av området till en mindre förrådsbyggnad med en grusad plan
utanför byggnadens framsida. Alldeles norr om byggnaden slutar vägen men fortsätter
som en stig vidare norrut.
I den norra delen av området finns äldre betongbrunnar. I detta område fanns det
tidigare bostadsbebyggelse med större trädgårdar (idag är de delvis igenväxta). I figur 2
nedan kan man skönja var denna bebyggelse tidigare fanns.
I områdets sydvästra del finns en hårdgjord parkeringsyta.

Figur 2. Plan redovisande befintliga konstruktioner
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2.2. Planerade konstruktioner
???? Ska vi skriva något om detta eller ska jag ta bort??

3. UTFÖRDA MARKUNDERSÖKNINGAR
Till underlag för denna utredning och denna PM ligger platsbesök, resultat från
provgropsgrävning som utfördes i samband med miljöprovtagning samt studier av
geologiska kartblad.
Geotekniska undersökningar som har utförts i detta uppdrag består av:
•
•

Geologisk kartering vid platsbesök
Provgropsgrävning

Undersökningspunkterna är benämnda PG1-PG6

4. MARKFÖRHÅLLANDEN
4.1. Topografi och vegetation
Områdets centrala och norra delar utgörs av lägre terräng där marknivån varierar mellan
ca +15 och +18.
I södra delen faller nivån ned mot ca +13 i förutom en mindre höjd i sydöstra delen där
nivån ligger kring +18.
I västra och den allra mest norra delen påträffas högre terräng där nivån stiger till ca
+23. I den östra delen stiger nivån upp till ca +20.
Stora delar av området är bevuxen med skog. I den norra delen finns ett mindre område
som tidigare var bebyggd av villor med tillhörande trädgårdar. Denna del är delvis
igenväxt med sly.
Mitt i området finns en större avgrusad plan yta framför en förrådsbyggnad, till
byggnaden leder en grusad väg som ansluter till Rindövägen i söder. I det sydvästra
hörnet finns en nyanlagd parkering som är hårdgjord med asfalt.

4.2. Jord och berg
Enligt SGU:s jordartskarta består höjdpartiet i väster och öster av ytnära berg täckt med
ett tunt lager friktionsjord (ljusblå prickar på röd bakgrund). Ställvis går berget upp i
dagen. Även i den sydvästra delen, i den lägre terrängen, förekommer ytnära berg.
I den centrala och i del av norra området förekommer glacial lera (gul färg). I den norra
delen och en mindre del i sydöst förekommer morän nära markytan (ljusblå färg).
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SGU:s jordartskarta redovisas i bilaga 2.

Figur 3. Utsnitt från SGU:s geologiska kartblad.

SGU:s jorddjupskarta visar att jorddjupet inom orådet varierar mellan 0-3 meter, där de
största djupen påträffas i ett öst-västligt stråk i del av den norra delen. Området är
illustrerat med en ellips i figur 3.
SGU:s jorddjupskarta redovisas i bilaga 3.

K:\G21043 Detaljplan Rindö\G\Dokument\G21043 Utrednings PM Geoteknik ny.docx

Utrednings PM Geoteknik
Detaljplan Rindö
G21043
2021-05-18 s 8 (11)

Jordlagerföljden i utförda provgropar var lera som underlagras av friktionsjord (morän)
som vilar på berg. I några av provgroparna var lerans mäktighet mycket liten. Ovan
leran finns tunnare lager med organisk ytjord. På ytor som är avgrusade finns ca 0,5 m
utlagd sandig och grusig fyllning ovan leran. Fyllningsjorden var ställvis blockig.
Provgroparnas planläge redovisas nedan i figur 4.

Figur 4. Läge på utförda provgropar.

Förekommande lera var torrskorpelera alternativt lera med torrskorpekaraktär. Lerans
mäktighet uppgick som mest till ca 0,5 m.
Djupet till berg varierade från endast ca 0,2 (provgrop 1) m till som mest ca 1,5 m
(provgrop 5).
Resultat och bilder från provgropsgrävningen redovisas i bilaga 1.
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4.3. Yt- och grundvattenförhållanden
Inom området påträffas inget permanent stående ytvatten.
I provgrop 5 noterades en vattenyta som stabiliserades ca 1,1 m under befintlig
marknivå. Bergnivån noterades på ca 1,5 m djup.
I den lägre terrängen i den norra delen av området ska grundvattennivåer förutsättas att
periodvis förekomma drygt 1 m under befintlig marknivå. Inom övriga delar av området
finns ingen stadigvarande grundvattenyta.

4.4. Markföroreningar
Miljöteknisk markundersökning har utförts av annan konsult och redovisas i separat
handling.

4.5. Markradon
Undersökningar av markradon och gammastrålning har ej utförts inom ramen för detta
uppdrag. SGU:s kartblad där gammastrålning, uran, redovisas indikerar att marken kan
klassas som normalradonmark. Tillsvidare ska marken klassas som normalradonmark
och i senare projekteringsskede ska radonmätning utföras på plats för att verifiera detta.

Figur 5. Utsnitt från SGU:s kartblad, gammastrålning uran.

4.6. Stabilitetsförhållanden
Stabilitetsförhållanden inom området bedöms som goda. Detta då området är plant där
jordlager med potentiell risk finns och därför saknas topografiska förutsättningar för
spontana skred. I områden där markytan lutar med en brantare lutning än 1:10 är
jordlagren icke skredbenägna alternativt går berget upp i dagen.
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4.7. Sättningsförhållanden
I det mindre området som redovisas i figur 3 där jorddjupet är som störst kan det finnas
tunnare lager med sättningsbenägen lera mellan den utbildade torrskorpeleran och
underliggande friktionsjord (morän). På övriga delar är jorden inte sättningsbenägen.

5. MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSARBETEN
5.1. Grundläggning
Lättare byggnader av typen radhus/småhus kan grundläggas på befintlig naturligt lagrad
jord.
Tunga byggnader av typen flerbostadshus med betongstomme ska grundläggning föras
ned till fast lagrad friktionsjord (morän) alternativt berg.
Våningar under mark såsom garage/källare kan behövas utföras med vattentät
konstruktion om de placeras i det område där jorddjupet är som störst, se figur 3.

5.2. Fyllningsarbeten
Uppfyllnader (nivåhöjning av befintlig markyta) kan inom större delen av området
utföras utan att påverka stabiliteten eller att marksättningar uppstår.
Inom det mindre området i norra delen där sättningsbenägen lera kan förekomma ska
dess sättningsegenskaper fastställas i senare projekteringsskede. Marksättningar i
permanentskedet kan lätt åtgärdas med t. ex. förbelastning (tidig utläggning av massor)
alternativt användande av s.k. lättfyllning.

5.3. Markradon
Marken ska tillsvidare klassas som normalradonmark och grundkonstruktioner ska
således utföras radonskyddade.

5.4. LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten)
Möjligheterna till LOD är goda i randzonen mellan jord och där berget går upp i dagen.
Dagvatten föreslås därför i möjligaste mån ledas till fördröjningsmagasin i dessa
områden och sedan avledas till dagvattennätet i enlighet med VA-huvudmannens
anvisningar.

6. KOMPLETTERANDE UTREDNINGAR OCH
UNDERSÖKNINGAR
Inför system- och bygghandlingsprojektering ska kompletterande geotekniska och
geohydrologiska undersökningar utföras i syfte att användas som underlag för
projektering av planerade byggnader och anläggningar.
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Structor Geoteknik Stockholm AB

Stephan Hellgren
Geotekniker
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BILAGA 1

PROVGROP 1
Jordlagerföljd
Organisk ytjord (0,1–0,2 m) på berg.

Figur 1. Provgrop 1

PROVGROP 2
Jordlagerföljd
Organisk ytjord/fyllningsjord som underlagras av torrskorpelera ovan friktionsjord som vilar på berg.

Figur 2. Provgrop 2

Figur 3. Provgrop 2

PROVGROP 3
Jordlagerföljd
Fyllningsjord som underlagras av torrskorpelera ovan friktionsjord.

Figur 4. Provgrop 3

Figur 5. Provgrop 3

PROVGROP 4
Jordlagerföljd
Fyllningsjord som underlagras av torrskorpelera.

Figur 6. Provgrop 4

PROVGROP 5
Jordlagerföljd
Fyllningsjord som underlagras av torrskorpelera ovan friktionsjord som vilar på berg.
Fyllningsjorden innehåller block. Stabiliserad vattenyta ca 1,1 m under befintlig marknivå. Bergyta ca
1,5 m under befintlig marknivå.

Figur 7. Provgrop 5

Figur 8. Provgrop 5

PROVGROP 6
Jordlagerföljd
Fyllningsjord som underlagras av torrskorpelera ovan friktionsjord som vilar på berg.
Fyllningsjorden innehåller block. Bergyta ca 0,5-0,7 m under befintlig marknivå.

Figur 9. Provgrop 6
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Jordarter
1:25 000–1:100 000

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Huvudkontor/Head Office:
Box 670
Besök/Visit: Villavägen 18
SE-751 28 Uppsala, Sweden
Tel: +46(0) 18 17 90 00
Fax: +46(0) 18 17 92 10
E-post: sgu@sgu.se
www.sgu.se
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Detta är en utskrift från kartvisaren
Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är
att ge underlag för analyser av
grundvattenförhållanden, spridning av
föroreningar i mark och grundvatten,
markstabilitet, erosion, byggbarhet,
naturvärden och andra markrelaterade
frågor. Kartvisaren innehåller
information om jordart (grundlager,
underliggande lager, tunt eller
osammanhängande ytlager),
landform, blockighet i markytan,
linjeobjekt och punktobjekt. Informationen i kartan kan med fördel
användas för framställning av olika
tematiska produkter, till exempel
grundvattnets sårbarhet, markens
genomsläpplighet, erosionskänslighet
och skredrisker.
Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se

Topografiskt underlag:
Ur GSD-Vägkartan.
© Lantmäteriet.
Rutnät i svart anger
koordinater i Sweref99TM
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Källor

Detta är en utskrift från kartvisaren
Jorddjup. Kartvisaren presenterar en
mycket översiktlig yttäckande modell av
jordtäckets mäktighet samt
jorddjupsobservationer som samlats in
av SGU.
Jorddjupsmodellen har beräknats genom
interpolering av kända jorddjupsdata.
Osäkerheten i beräkningarna ökar med
avståndet till punkter med uppmätta
jorddjup. Om avståndet överstiger flera
hundra meter till närmaste observation
är osäkerheten i det beräknade
jorddjupet betydande.
Jorddjupsobservationer består av
jorddjupsuppgifter från olika databaser
vid SGU som innehåller uppgifter om
jorddjup eller hällobservationer.
Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se
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