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Uppdragsnamn 

Håbo, Bålsta 

Särskilt boende vid Västerhagsvägen 15 

 

Uppdragsgivare 

Håbo kommun 

 

 
Håbo kommun 
Anton Karlsson 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Centrumleden 1 
746 80 Bålsta 

Vår handläggare 

Benjamin Charbit 

Datum 

2016-12-01 

 

 

1 Objekt 

Bjerking AB har på uppdrag av Håbo kommun utfört geoteknisk utredning vid 

Västerhagsvägen 15 i Bålsta. 

 

Figur 1: Ungefärligt undersökt område markerat med röd gränslinje. Bild från hitta.se, 2016-10-20. 

2 Ändamål 
Syftet med uppdraget har varit att klarlägga geotekniska förhållanden och förutsättningar 

inför planläggning av marken söder om befintligt kyrkcentrum. 

Denna PM utgör underlag för projektering och ingår inte i ett eventuellt 

förfrågningsunderlag. 

3 Underlag 

3.1 Geotekniska underlag 

Resultatet av utförda undersökningar framgår av Markteknisk undersökningsrapport 

(MUR) daterad 2016-11-25, upprättad av Bjerking AB. 

3.2 Övriga underlag 

Följande övriga handlingar har utgjort underlag för undersökningen: 
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 Modellfiler 

o Avgränsning av område, erhållen av Håbo kommun 

4 Styrande Dokument 

Denna PM ansluter till SS-EN 1997 med tillhörande nationell bilaga enligt Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

(Eurokoder), BFS 2013:10, EKS 9. 

5 Geoteknisk kategori 

Utredning för grundläggning är utförd i enlighet med geoteknisk kategori 2. 

6 Planerade konstruktioner 

Det undersökta området har en area på totalt ca 10 000 m2. 

Planerade konstruktioner är i dagsläget inte fastställda. Enligt uppgifter erhållna från 

Håbo kommun baseras utredningen i föreliggande PM Geoteknik på en byggnad med 

area ca 2850 m2 och med ungefärlig placering enligt förfrågan, se Figur 2. 

Både alternativ utan och med källare utreds. Nivå för färdigt golv antas då på +33 

respektive +30. 

 

Figur 2:Avgränsning för geoteknisk undersökning (Håbo kommun, 2016-08-12). 
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7 Mark- och jordlagerförhållanden 

7.1 Topografi och ytbeskaffenhet 

Marknivån i det aktuella området varierar mellan ca +30 och +34. Marken sluttar lätt ned 

mot Västerängen i sydöst. Området avgränsas västerut av berg i dagen och österut av en 

ravin med botten på som lägst ca +24. 

Marken i området utgörs dels av asfalterade ytor (parkering och gång- och cykelväg), 

dels av gräsytor (slänten mot Västerhagsvägen) och skog. Berg i dagen, sten, block och 

jätteblock återfinns i skogen, se Figur 3, Figur 4 och Figur 5. 

 

Figur 3: Berg i dagen vid borrpunkt 16B08. 
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Figur 4: Sten och block i ravinen. 

 

Figur 5: Jätteblock vid borrpunkt 16B20. 
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7.2 Jordlagerförhållanden 

Materialtyp och tjälfarlighetsklass framgår av Markteknisk undersökningsrapport. 

Jorden i det undersökta området består huvudsakligen av en växellagring av sand, silt 

och lera på friktionsjord på berg. Framförallt under parkeringsyta och gångvägar täcks 

den naturliga jorden av fyllning. 

Sten och block förekommer ställvis på marken eller ytligt under mark (på djup ca 0,5 m). 

7.2.1 Fyllning 

Fyllningens mäktighet varierar i huvudsak mellan ca 0,5 och 1 m men uppgår ställvis till 

ca 2 m. 

Fyllningen är blandad. Under parkeringen består den i huvudsak av mullhaltigt sandigt 

siltigt grus med lerklumpar. I övrigt består den av mullhaltigt siltigt sand. Block med 

storlek upp till ca 0,6 m har påträffats i fyllningen. 

7.2.2 Växellagring av sand, silt, lera och sand 

Den naturliga jorden utgörs av en upp till ca 4 m tjock växellagring av sand, silt och lera, 

dvs. svallsediment som har omlagrats vid landhöjning. Lagertjockleken ökar i huvudsak 

mot öst och sydöst. 

Inom denna växellagring är lerlager upp till ca 1,5 m tjocka. Lerans odränerade 

skjuvhållfasthet utvärderad från CPT-sonderingar benämns som mycket låg. 

Vattenkvoten är lägre än flytgränsen. Ställvis har leran överst torrskorpekaraktär. 

Lagringstätheten hos sand- och siltlager bedöms vara mellanfast. 

7.2.3 Friktionsjord 

Den naturlig förekommande friktionsjorden under växellagringen av sand, silt och lera har 

bedöms bestå av morän. Inom det aktuella området är friktionsjordens mäktighet ca 1 till 

2 m. 

7.2.4 Berg 

Berg förekommer i dagen i områdets nordvästra del på nivå ca +35. I resten av området 

sjunker bergytans nivå mot öst och söder och har registrerats som lägst på ca +24 vid 

borrpunkt 16B20, dvs. ca 5,9 m under mark. Berget sticker upp i områdets centrala delar 

och ligger som högst på ca +32,5, dvs. ca 0,8 m under mark (se borrpunkt 16B10). Berg 

har inte registrerats i ravinen, vilket innebär att bergnivån ligger lägre där än i resten av 

området. 

8 Hydrogeologiska förhållanden 

Grundvattennivåer varierar i området. 

I grundvattenröret 16B02G har grundvattnets trycknivå uppmätts mellan ca +28,3 och 

+28,6 under oktober och november 2016, dvs. ca 4,8 till 5,2 m under markytan. 

I grundvattenröret 16B15G har grundvattnets trycknivå uppmätts mellan ca +30,3 och 

+30,8 under oktober och november 2016, dvs. ca 2,6 till 3,1 m under markytan. 

Grundvattenröret 16B18G har varit torrt under oktober och november 2016, vilket innebär 

att grundvattnets trycknivå är lägre än +28,6, dvs. grundvattennivån ligger mer än 3,8 m 

under markytan. 

Grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd. Grundvattnets strömningsriktning 

bedöms följa i huvudsak områdets topografi, dvs. grundvattnet rinner från höjdpartierna i 

väst mot de lägre belägna delarna i öst. 
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Inget vatten har mätts i ravinen under oktober 2016. Någon fri vattenyta kunde inte heller 

registreras vid fältundersökningen år 1982. 

9 Rekommendationer 

9.1 Grundläggning av byggnader 

I dagsläget är nivå för färdigt golv (FG), markhöjder och exakt planläge ej fastställda. På 

grund av detta kan följande rekommendationer behöva uppdateras när 

grundläggningsnivåer och planläge är fastställda. 

I föreliggande PM utreds två alternativ:  

- Hus utan källare med FG +33 och schaktbotten +32,3. 

- Hus med källare med FG+30 och schaktbotten +29,3. 

9.1.1 Hus utan källare 

Utifrån undergrundens geotekniska förutsättningar och förväntad tillskottslast föreslås 

planerad byggnad grundläggas på slagna spetsburna pålar av stål alternativt betong. 

Pålar ska förses med bergsko. Pålarna ska dimensioneras för påhängslaster. 

Pålarnas längder har bedömts utifrån ett pålavskärningsplan på +31,9. Förväntade 

pållängder varierar mellan ca 1 och 5,6 m. Pålar med längd mindre än 3 m ska vara 

borrade minst 0,5 m i friskt berg. 

Plattgrundläggning kan dock bli aktuell där bergnivån är som högst, kring borrpunkterna 

16B08 och 16B10. Grundläggning ska ske tjälsäkert på minst 0,2 m packad fyllning ovan 

naturligt lagrad friktionsjord eller på berg. All befintlig fyllning och finjord schaktas bort. 

Lägsta golv utförs som golv på mark. 

Schaktbotten ska besiktigas av geoteknisk sakkunnig innan fyllning utförs.  

9.1.2 Hus med källare 

Utifrån undergrundens geotekniska förutsättningar och förväntad tillskottslast föreslås 

planerade hus grundläggas dels på spetsburna pålar (del A) och dels på plattor (del B), 

se bifogad ritning G-11.1-001. 

Pålgrundläggning 

På grund av de förväntade korta pållängderna bör del A av byggnaden grundläggas med 

borrade stålrörspålar som borras minst 0,5 m ner i friskt berg. Färdigt golv (lägsta golv) 

utförs som fribärande. Pålarna ska dimensioneras för påhängslaster. 

Pålarnas längder har bedömts utifrån ett pålavskärningsplan på +29,6. Förväntade 

pållängder varierar mellan ca 1 och 3,1 m. 

Ett alternativ till pålning är att utföra urgrävning för plintar på berg. 

Plattgrundläggning  

Del B av byggnaden rekommenderas grundläggas med plattor på mark. Grundläggning 

ska ske tjälsäkert på minst 0,2 m packad fyllning ovan naturligt lagrad friktionsjord eller 

på berg. All befintlig fyllning och finjord schaktas bort. Lägsta golv utförs som golv på 

mark. 

Schaktbotten ska besiktigas av geoteknisk sakkunnig innan fyllning utförs.  
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9.2  Övrig mark 

Om kringliggande marknivåerna sätts högre än befintliga marknivåer föreligger risk för 

sättningar i de områden där finjord (silt och lera) har påträffats. 

Förekomst av finjord är dock begränsad i djupled och den är oftast väldränerad på grund 

av förekomsten av sand- och siltsikt och lager. Möjliga lösningar är urgrävning av lösa 

jordarter eller förbelastning (tidig utläggning av fyllnadsmassor).  

Ett annat alternativ är kompensationsgrundläggning: den befintliga jorden grävs ur och 

ersätts med lättfyllnad. Den påförda lasten får inte överskrida vikten av den utskiftade 

jorden. Lättfyllnad utförs på icke tjälat material. 

9.3 Lokalt omhändertagande av dagvatten 

I områden med friktionsjord i ytliga lager finns goda möjligheter att infiltrera dagvatten. De 

låga grundvattennivåerna (som högst ca 2,6 m under mark) är också gynnsamma för 

infiltration. 

9.4 Schakt och stabilitetsförhållanden 

9.4.1  Schakt 

Utan källare  

Med antagande att schaktbotten ligger på +32,3 är det största schaktdjupet i jord ca  

1,5 m. 

Temporär schakt i jord kan utföras i max släntlutning 1:1 med en last på 15 kPa minst 1 

m från släntkrön. 

Med källare 

Med antagande att schaktbotten ligger på +29,3 är det största schaktdjupet i jord ca  

4,5 m. 

Temporär schakt i jord kan utföras i max släntlutning 1:1,5 med en last på 15 kPa minst 1 

m från släntkrön. Undantaget är schakt mot Västerhagsvägen som ska utföras inom 

spont pga. utrymmesbrist samt otillfredsställande stabilitetssituation.  

Sponten kan utföras som underslagen tätspont. Sponten ska bakåtförankras. 

9.4.2 Stabilitet mot befintlig ravin 

Byggnaden grundläggs antingen på pålar eller på platta på fast friktionsjord eller berg. 

Inga stabilitetsproblem förväntas således vid ravinen. 

Slänten ska skyddas mot erosion närmast byggnaden. 

Närmast planerad byggnad är den största släntlutning ca 22°, dvs. ca 1:2,5. Inga 

ändringar i befintlig släntlutning bör göras utan detaljstudie. 

Av stabilitetsskäl bör inga markfyllnader utföras nära ravinen utan detaljstudie. 

9.4.3 Grundvattenhantering 

Under utredningsperioden har grundvattennivåerna legat mellan ca 2,6 och 5 m under 

mark. 

Utan källare  

Grundvattennivån ligger ca 1,5 under schaktbotten och inga åtgärder behövs. 

Med källare 

För att undvika risk för hydraulisk bottenuppluckring och för att kunna arbeta i torrhet skall 

grundvattennivån sänkas till en nivå 0,5 m under schaktbotten genom pumpning i 

filterförsedda pumpgropar. 
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I samband med pumpning ska entreprenören hålla uppsikt på om erosion uppträder i 

schaktväggar. Om detta uppstår ska pumpning avbrytas och beställare kontaktas för 

beslut om åtgärd. 

Hänsyn skall tas till jordens siltinnehåll. Störning av silt- och finsandshaltig jord kan 

uppstå vid ovarsam schaktning. Siltjordar kan, om det blir vattenmättade, bli starkt 

flytbenägna, vilket skall beaktas under utförandet. Schaktbotten och/eller slänter bör 

därför täckas vid regnväder. 

Med källare måste konstruktionen utföras som vattentät. 

9.4.4 Bergschakt 

Om huset byggs utan källare med FG+33 kan bergschakt bli aktuell kring borrpunkter 

16B08 och 16B10. 

Om huset byggs med källare med FG+30 bedöms bergschakt bli aktuell i ungefär 70 % 

av området. 

9.5 Dimensionerande bärförmåga för berg 

Under förutsättning att bergart fastställs av bergsakkunnig begränsas dimensionerande 

bärförmåga vid plattgrundläggning på berg till 3 MPa för granit och andra hårda kristallina 

bergarter, 1 MPa för kalksten och sandsten och 0,5 MPa för skifferbergarter.  

Bärförmåga kan höjas om bergets kvalitet bestyrkas av bergmekaniskt sakkunnig person 

genom t.ex. inspektion av grundläggningsytan samt bedömning av representativa 

borrkärnor eller resultat av vattenförlustmätning. 

10 Kompletterande undersökningar 

Följande arbeten rekommenderas att utföras. Omfattningen beror på höjdsättning och 

planläggning. 

 Avläsning av befintliga grundvattenrör varannan månad för att erhålla en bättre 

bild av grundvattensituationen och dess variation. 

 Ostörd provtagning av lera med syfte att erhålla hållfasthet- och 

kompressionsparametrar. 

 Kompletterande sonderingar: 

- CPT-sonderingar för att avgränsa förekomsten av finjord/växellagring, 

- Jordbergsonderingar för att bestämma omfattningen av bergschakt,  

- Sonderingar och provtagningar med borrbandvagn i ravinen för att 

klarlägga jordlagerföljd, 

- Sonderingar på Västerhagsvägen (alternativt på andra sidan av vägen) 

för dimensionering av spont. 

 Miljöteknisk undersökning inklusive radonundersökning, asfaltprovtagning med 

avseende på PAH, jordprovtagning med avseende på PAH, alifater, aromater och 

metaller. 

 Bergteknisk besiktning av berg. 
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11 Övrigt 

Föreliggande PM bör uppdateras när typ av konstruktion, planläge, marknivåer och nivå 

för färdigt golv är fastställda. 

I god tid före entreprenadarbetenas start bör en riskanalys upprättas. Där utförs en 

inventering av angränsande byggnader och anläggningar. Vidare anges erforderlig 

omfattning av exempelvis syneförrättning, kontrollavvägning och vibrationsövervakning.  

Vid vibrationsövervakning anges även max tillåtna vibrationsnivåer för resp. 

kontrollobjekt. I aktuellt fall gäller detta för planerade sprängnings-, schaktnings- och 

pålningsarbeten. 

12 Bilagor 

Bilaga Innehåll Skala Datum 

G-11.1-001  Tolkad geoteknik 1:400 2016-12-01 

 

 

Bjerking AB 
 

 
Granskad av 

Benjamin Charbit  
+46102118536 
benjamin.charbit@bjerking.se 

Jens Torsteinsrud 
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