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1 Uppdrag 
På uppdrag av Sollentuna kommun har ÅF-Infrastructure AB utfört geoteknisk under-
sökning som underlag för placering och grundläggning av bostadshus vid Apelvägen i 
Tyresö. 

Syftet med undersökningen är att utgöra underlag för beskrivning av markförutsätt-
ningar för grundläggning av bostadshus. 

Rekommendationer som anges i denna handling skall endast ses som förslag och skall 
ej ingå i förfrågningsunderlag. 

2 Objektbeskrivning 
Bostadshusen kommer att ha 3-7 våningar och fördelas på 5 tomter mellan Tyresövä-
gen i norr, Apelvägen i syd och Prästgårdsvägen i väst. Se figur 3.1. Färdig golvnivå 
planeras att ligga på mellan +23,0 och +32,3. 

På tomterna finns två villor och ett antal mindre hus. Husen kommer att rivas för att 
ge plats åt nya bostäder m m. Förslag på placering av bostadshusen framgår översikt-
ligt av ritning 100G1101. 

3 Underlag 
Geotekniska undersökningar utfördes i området för planerade byggnader, se figur 3.1. 
Dessa redovisas i ”Markteknisk undersökningsrapport, MUR”, daterad 2016-08-24. 

 

Figur 3.1 Karta över undersökningsområdet med omgivning. 

Underlag för PM och geotekniska undersökningar har varit: 

• Grundkarta (Gk_Apelvägen_20160205.dwg) 
• Ledningsunderlag (dwg och pdf) via www.ledningskollen.se. 
• Jordartskarta www.sgu.se 
• Planskiss över planerade byggnader L31_P01_Sweref99.dwg daterad 2016-05-

30, erhållen av beställaren. 
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• Översiktlig geoteknisk inventering sammanställd i PM Geoteknik Apelvägen Ty-
resö, av ÅF, daterat 2016-04-26. 

4 Mark- och jordlagerförhållanden 

4.1 Topografi och ytbeskaffenhet 
Terrängen inom området är mycket kuperad. Högsta höjden är i södra delen varefter 
terrängen sluttar nedåt mot Tyresövägen. 

Större delen av området består av skogsmark med blandskog. I de centrala och syd-
västra delarna finns flera ekar. Endast det nordvästra hörnet är öppet och består av 
anlagda gräsytor. Inom området finns rester av gamla husgrunder, stentrappor och 
stenmurar.  

I utförda undersökningspunkter varierade marknivån mellan +22,8 och +33,1. 

4.2 Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta består marken av berg i dagen eller ytnära berg med ett 
tunt eller osammanhängande ytlager av morän. Se figur 4.1. 

 

Figur 4.1 Jordartskarta, SGU. Undersökningsområdet är markerat med blå streckad linje. 

 
Geologin kännetecknas av berg i dagen eller ytnära berg i områdets centrala delar. I 
den nordvästra delen är bergdjupet större, som mest ca 4-5 meter. Från observationer 
på markytan kan moränen förutsättas innehålla block och större stenar.  

Norra delen 

I områdets nordvästra del består jordlagren överst av fyllning följt av torrskorpelera, 
siltig torrskorpelera och siltig lera samt lera med siltskikt, över ett tunnare lager frikt-
ionsjord på berg. I den nordöstra delen påträffas fyllningen direkt på berg. 

Fyllningen är mellan 0 och 2,0 m djup och bedöms bestå av olika sammansättningar 
av mestadels mull, sand och torrskorpelera. Torrskorpeleran i den nordvästra delen är 
mellan ca 0,4 och 1 meter och underliggande lera mellan ca 1 och 3,5 meter. Leran är 
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siltig och/eller innehåller siltskikt. Jorddjupet i den nordvästra delen är som mest ca 
4,5 m. I den nordöstra delen tunnas jordlagret ut till mellan 0,5 och 2 m djup. 

Friktionsjorden på berget är förhållandevis tunt och inte närmare undersökt.  

Jord-bergsonderingar visar på bergnivåer mellan 0 och ca 4,5 meter djup under mark-
ytan i sonderingspunkterna. 

Centrala delarna 

De centrala delarna utgörs i huvudsak av ytnära berg utan eller med ett tunt jord-
täcke. 

Södra delen 

I områdets södra del består jordlagren överst av fyllning följt av torrskorpelera över 
ett tunnare lager friktionsjord på berg. Mot nordost påträffas från markytan fyllning el-
ler friktionsjord direkt på berg. 

Jord-bergsonderingar visar på bergnivåer mellan 0 och ca 1 meter djup under marky-
tan i sonderingspunkterna. 

4.3 Jordens materialegenskaper 
Jordens egenskaper utvärderas från laboratorieundersökning på upptagna prover från 
skruvprovtagning. 

4.3.1 Vattenkvot och konflytgräns 

Vattenkvot och konflytgräns bestämdes för jordprov från två punkter. 

I punkten 16A004, i områdets nordöstra del, bestämdes lerlagrets vattenkvot till mel-
lan 22 och 31 %. 

I punkten 16A006 i nordvästra delen bestämdes lerlagrets vattenkvot till mellan 23 
och 30 %. 

4.3.2 Friktionsvinkel 

Enligt EN 1997-1, Kapitel 3.2.1, föreslås en effektiv friktionsvinkel på 30° för lera. 
Friktionsvinkel för sand föreslås till 34° och för grus till 35°. 
Friktionsvinkel för packad fyllning kan antas till 38°. 

Detta kan jämföras mot karakteristiska värden enligt Trafikverkets tekniska krav, TK 
Geo 13 kapitel 5.2.2.8. Dessa är för grus 30-37° och för sandig morän 35-42°. 

4.3.3 Materialtyp och tjälfarlighet 

Materialtyp och tjälfarlighet har bestämts på upptagna prov från två punkter.  

Materialtyp för proven har bestämts till 5A för siltig lera, 5B för torrskorpelera med 
växtdelar och 4B för torrskorpelera utan (enligt klassning AMA Anläggning 13). 

Material med siltigt innehåll och därmed tjällyftande egenskaper har påträffats i nästan 
alla upptagna prov och de tillhör därmed tjälfarlighetsklass 4, mycket tjällyftande jord-
lager. Prov på torrskorpelera tillhör tjälfarlighetsklass 3, måttligt tjällyftande jordlager. 
Tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning. 

4.4 Hydrogeologiska förhållanden 
Grundvatten har noterats i ett installerat grundvattenrör på nivå +24,3 i områdets 
nordvästra del. Denna nivå motsvarar ca 2 m djup under markytan vid mättillfället 
(2016-06-28). 
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4.5 Radon 
Radonhalten i jordluften mättes i den norra delen i två punkter (16A004 och 16A006) 
och i den södra delen i en punkt (16A020). 

Tabell 4.1 Resultat från radonmätningar. 

Punkt Radonhalt Mätdjup 

16A004 33 kBq/m3 Ca 0,8 m 

16A006 111 kBq/m3 Ca 0,8 m 

16A020 13 kBq/m3 Ca 1 m 

 
I nordvästra delen mättes radonhalten till 111 kBq/m3 i en punkt vilket innebär att 
marken här utgörs av s k högradonmark (>50 kBq/m3) och att krav ställs på radonsä-
kert byggande. (Det kan noteras att mätningen är utförd inte långt från ett befintligt 
bostadshus.) 

Radonsäkert utförande innebär att byggnaden ska vara tät mot inläckande jordluft. 
Någon av följande kombinationer brukar kunna användas: 

- Kantförstyvad betongplatta utförd så att den blir så tät att jordluft inte kan su-
gas in i huset. 

- Genomföringar av rör görs lufttäta. 
- Källarytterväggar utförs i betong. 
- I det kapillärbrytande lagret under huset läggs dräneringsslangar. Dessa kopp-

las samman till ett rör som dras upp genom huset eller ut till plattans ytter-
kant. Om lufttrycket under huset måste sänkas, monteras en fläkt på röret. 

I den nordöstra delen och i den södra delen mättes radonhalten till 33 respektive 11 
kBq/m3 vilket innebär att marken här utgörs av s k normalradonmark (10-50 kBq/m3) 
och att krav ställs på radonskyddat utförande. 

Radonskyddande utförande kan vara golv och väggar som inte ger uppenbara otät-
heter mot mark: 

- Undvik kantisolering som släpper igenom jordluft längs ytterkanterna på be-
tongplattan. 

- Bygg så att sättningar undviks. 
- Täta där rör går genom husets bottenplatta och källarytterväggar. 

5 Sättningar 
Sättningar uppkommer i lera vid belastning från byggnader och uppfyllnader. Byggna-
der i ett plan kan hänföras till en lättare byggnad och bedöms ge upphov till inga eller 
små sättningar vid grundläggning med platta på mark i detta område. 

6 Rekommendationer 

6.1 Geoteknisk kategori 
För byggnaders grundkonstruktion bör geoteknisk kategori 2 kunna tillämpas. Eventu-
ella mindre teknik- eller förrådsbyggnader kan utföras i geoteknisk kategori 1. 

6.2 Grundläggning 
Grundläggning bedöms kunna ske utan särskilda förstärkningsåtgärder med hel kant-
förstyvad platta eller sulor på packad fyllning på friktionsjord eller berg. I det fallet att 
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jorddjupen under lägsta golvnivå är större än ca 3 meter föreslås istället grundlägg-
ning med t ex pålar. Hus 1 och 10 kan grundläggas på pålar eller plintar på grund av 
djupare lera. 

Befintlig fyllning och mulljord schaktas bort. Utskiftning av lerjord kan också bli aktuell 
främst i de nordvästra delarna. Packning ska utföras i torrhet.  

Projektering, dimensionering, utförande och kontroll av plattgrundläggning utförs en-
ligt IEG Tillämpningsdokument Plattgrundläggning, Rapport 7:2008. 

Grundplattan bör grundläggas på minst 0,2 m packad fyllning av bergkross som ut-
läggs på geotextil mot underliggande jord. Fyllningen utläggs och packas enligt kap. 
CEB.212 i AMA Anläggning 13. 

All grundläggning ska utföras frostfritt och schaktbotten ska skyddas mot frysning un-
der byggskedet. Förekommande jordar är lite självdränerande varvid grundkonstrukt-
ion ska förses med dränering.  

Grundvattnet kan antas ligga på större djup än 1,5 meter under markytan. 

Befintlig fyllning kan återanvändas som fyllning om denna inte innehåller finare massor 
som i sådana fall bör separeras från de grövre. Dessa grövre massor kan återanvändas 
för grundläggningen i de fall de motsvarar ställda krav enligt Anläggnings AMA. 

6.3 Schakt och fyllning 
Det ska beaktas att jorden som till viss del innehåller silt är flytbenägen. Schakt och 
packning bör undvikas vid tjällossning, snösmältning och perioder med riklig neder-
börd. 

Jordlagren som innehåller lera och silt bedöms vara mycket tjällyftande vilket innebär 
att de ska skyddas mot frysning i byggskedet. 

Schakter bedöms kunna ske med fria slänter där utrymme finns. Med föreslagna golv-
nivåer kommer bergschakt genom sprängning att bli aktuellt för t ex Hus nr 7, 8 och 
delar av äldreboendet. 

Risk för skadliga vibrationer i befintliga byggnader och anläggningar ska beaktas vid 
sprängning, packning och andra vibrationsalstrande arbeten. 

6.4 Kompletterande undersökning 
Kompletterande geotekniska undersökningar kan komma att krävas för att klargöra 
metoder/lösningar i samband med detaljprojektering. 

Kompletterande mätning av radonhalt rekommenderas efter schakt och sprängning för 
att verifiera behov och bestämma erforderligt skydd med hänsyn till radon. 

Vidare rekommenderas att upprätta en riskanalys i vilken man redogör vad som kan 
påverkas av vibrationer från byggarbetsplatsen. Beroende på de kontrollåtgärder den 
genererar, exempelvis sänkta riktvärden vid förekomst av känslig utrustning eller be-
gränsade sprängtider, kan markarbetenas framdrift komma att påverkas.  

Vid vibrationsalstrande arbeten som sprängning, pålning och spontning bör man kon-
trollera om och hur omgivande bebyggelse, anläggningar och vibrationskänslig utrust-
ning påverkas.  


