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Bakgrund
Området Dalängen-Väppeby 7:218: planeras att exploateras med bostäder och ny infrastruktur i form av gatunät samt
vatten- och avlopp.
Aktuellt område är beläget nordväst om Centrumleden, väster om Dalvägen där området begränsas av ett dike, samt
söder om en befintlig fotbollsplan.

Figur 1: Aktuellt område, [A].

Underlag
[A] Inledande projekterings PM Geoteknik ”Väppeby 7:218, Skogsparken, Håbo kommun”, Bjerking,
uppdragsnummer 19U0696, daterad 2019-06-14.
[B] Illustrationskarta, ”Detaljplan för del av Väppeby 7:218, MAVACON AB, upprättad februari 2020.
[C] Kartvisare SGU, https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html.
[D] Rapport ”Grundvattenmätningar, Bålsta centrum”, Sweco Civil AB, uppdragsnummer 2174788, daterad 201406-16.
[E] PM Geoteknik, ”Gröna dalen”, Sweco Infrastructure AB, uppdragsnummer 2111711, daterad 2011-11-15,
uppdaterad 2011-12-15.
[F] Markplan-19040.dwg, (Modellfil), MAVACON AB
[G] Plan Pulkabacke.pdf, MAVACON AB, ej daterad.
[H] VA-PLAN_19040.dwg, Profil-19040.dwg och Normalsek-19040.dwg, MAVA
[I] MUR Geoteknik, ”Dalängen Väppeby 7:218”, WSP Sverige AB, projektnummer 10291103, daterat 2020-0320.

Topografi
Topografiskt så stiger området relativt markant mot sydväst. I dalens lägsta punkt, vilket utgörs av ett marken kring ett
dagvattendike, är nivån ca +5. Områdets högsta punkt bedöms förekomma i planområdets västra del där nivån
uppgår till ca +14.
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Planerad bebyggelse
Den planerade bebyggelsen utgörs av 66 planerade enfamiljshus samt ett seniorboende i områdets nordöstra del,
med tillhörande lokalgator och vatten- och avloppsnät.

Figur 2: Planerad bebyggelse, [F].

Gator planeras att armeras genom dubbla geonät för att öka bärigheten, och planeras att anläggas i ungefär samma
nivå som dagens befintliga nivåer för att minimera sättningar. Planerade ledningar anläggs i grunda isolerade
ledningsschakter under gatan, se normalsektion i nedanstående Figur 3. Schaktdjup från den planerade gatans
schaktterrass är ca 1,3 m och schakt planeras att utföras i släntlutning 1:1.

Figur 3: Normalsektion gata och VA, [H],
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Jordartsbeskrivning
Jorden inom detaljplaneområdet området består generellt av lera/gyttja på morän och berg.

Figur 4: Utdrag ur jordartskartan [C].

I planområdets västra del förekommer generellt ingen lera då det ansluter till en ås. Dock ökar lermäktigheten mot
ost/nordost och uppgår här till 15 á 18 m. Leran bedöms mot djupet innehålla mer sand och silt vilket ger den något
mer gynnsamma egenskaper.
Översiktligt så kan den leran som utgör störst problematik för komma i mäktigheter enligt nedan:

Figur 5: Sammanställning av mäktighet lera med ogynnsamma materialparametrar.

Leran har i tidigare PM/MUR, [A], samt i PM, [E], bestämts som högsensitiv, vilket gör den känslig för mekanisk
påverkan/störning.
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Områdesindelning
·

Bostadsbebyggelse och infrastruktur

Området har delats in i tre delområden efter ca nivå, enligt nedanstående Figur 6.
Delområde 3 kommenteras inte vidare i detalj då jorden generellt består av friktionsmaterial alternativt av ett ytligt
lager torrskorpefast lera direkt ovan friktionsmaterial.

Figur 6: Delområden.
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Materialparametrar
Odränerad skjuvhållfasthet
·

Område 1

12 st odränerade skjuvhållfasthetbestämningar har utförts i låglänta västra delen av området (marknivå varierar
mellan +5,3 och +5,5 i RH2000).
Lerans odränerade skjuvhållfasthet bedöms följa nedanstående uttryck:
Djup under my [m]

Odränerad skjuvhållfasthet [kPa]

z<1
1≤z>4
z≥4

25 kPa
7–0,66*(z-1) kPa
5+2,45* (z-4) kPa

Figur 7: Lerans odränerade skjuvhållfasthet i de lägre västra delarna av området (delområde 1).
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Område 2

4 st odränerade skjuvhållfasthetbestämningar har utförts utifrån utvärderade CPT-sonderingar1 inom delområdet
(marknivå varierar mellan +8,0 och +9,4 i RH2000).
Lerans odränerade skjuvhållfasthet bedöms följa nedanstående uttryck:
Djup under my [m]

Odränerad skjuvhållfasthet [kPa]

z≤1
z>1

25 kPa
10+1,66*(z-1) kPa

Figur 8: Sammanställning av odränerad skjuvhållfasthet inom delområde 2.

1

Antagna areafaktorer, a=0,8, b=0 samt antagen flytgräns wL=60%
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Geohydrologi
Grundvattenmätning har utförts i området under ett år 2014, och redovisas i sin helhet i [D].
Inom och i direkt anslutning till området fanns vid mätningstillfällena 5 st grundvattenrör.
Då Håbo kommun övergick i höjdsystem RH2000 2016, så är nedanstående data redovisad höjdsystem RH00. För
att konvertera RH00 till RH2000 ska 0,525 m adderas till nedanstående värden.

Figur 9: Grundvattenmätningar under år 2014, hämtade från [D] – OBS Notera att mätningar och marknivå redovisas i RH00.

Konverterat till höjdsystem RH2000 så kan grundvattenmätningar för år 2014 summeras enligt nedanstående tabell:

ID

Max

Min

Medel

1201
1205
11S024
11S026
11S030

+7,42
+6,61
+8,49
+6,69
+6,83

+6,97
+6,32
+7,69
+6,24
+6,68

+7,18
+6,45
+8,02
+6,46
-
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Sättningar
·

Område 1

Utifrån en sammanställning av utförda CPT-sonderingar, utfört CRS-försök och empiri (DS) enligt SGI Information 3
utifrån utvärderad odränerad skjuvhållfasthet i Figur 7.
Leran kan betraktas som normalkonsoliderad ner till ett djup av 5,5 m under markytan (ca nivå +0). Under nivån +0 är
leran svagt överkonsoliderad med ca 20 á 30 kPa.
Ovanstående innebär att det inte pågår några sättningar inom området, men all ny last på markytan ska förväntas ge
sättningar över tiden.

Figur 10: Sammanställning av olika spänningsdata i jord ifrån delområde 1. Blåa ifyllda cirklar utgör utförda CRS-försök, ifylld blå cirkel med röd
yttre kant bedöms som stört och inte representativt.
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Vid 10 kPa belastning (motsvarar ca 0,5 m fyllning) så överskrids lerans effektivspänning i det extremt lösa lagret
mellan ca nivå +3 och -1. Då Bjerkings CRS-försök från djupet 4,5 m redovisar en mycket låg kompressionsmodul i
detta lager (ML=110 kPa) så ska sättningar i storleken 0,3 m förväntas.

Figur 11: Illustration, konsekvens av 10 kPa belastning, område i grönt markerar del av jorden där plastiska sättningar är att förvänta.
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Område 2

Utifrån en sammanställning av utförda CPT-sonderingar inom delområde 2 så kan leran betraktas som svagt
överkonsoliderad med ca 10 kPa.
Ovanstående innebär att det inte pågår några sättningar inom delområdet, och att viss mindre höjning av mark (ca 0,5
m) kan utföras utan att besvärande sättningar uppstår.

Figur 12: Sammanställning av olika spänningsdata i jord ifrån delområde 2.
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Stabilitet
Allmänt
Stabilitetsberäkningar har utförts med dimensionerande värden enligt SS-EN 1997-1 och med stöd av TD Slänter och
bankar (IEG Rapport 6:2008 rev 1).
Då leran delvis bestämts som högsensitiv har säkerhetsklass valts till SK3, varpå krav på erforderlig säkerhet mot
skred valts till FEN≥1,1.
Beräkningar har utförts med GS Stabilitet (BEAST).

Portryck
Portryck har i kombinerade analyser modellerats efter max-värden i tabell/Figur 9.

Densitet
·
·
·
·

Lera:
Fyllningsmaterial:
Skumglas:
Friktionsjord (morän):

16 kN/m3.
19 kN/m3.
4 kN/m3.
20 kN/m3.

Dimensionerande materialparametrar
Partialkoefficient γM för friktionsvinkeln (φ’) = 1,3
Partialkoefficient γM för odränerad skjuvhållfasthet (cu) = 1,5

Omräkningsfaktorn η har valts till 0,90 enligt nedan:
η(1,2) = 1,0
η(3) = 0,95
η(4,5,6,7) = 0,95
η(8) = 1,0
=

1
∗ ∗
g

Fiktionsmaterial
Fyllningsmaterial:

φd = 24,2o (φk = 35o)

Skumglas

φd = 31,1o (φk = 45o)

Friktionsjord

φd = 27,7o (φk = 40o)
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Lera
Dimensionerande värden för odränerad skjuvhållfasthet:
Område 1
Nivå [m]

Odränerad skjuvhållfasthet [kPa]

z<1
1≤z>4
z≥4

15 kPa
4,2–0,4*(z-1) kPa
3+1,33*-(z-4) kPa

Område 2
Djup under my [m]

Odränerad skjuvhållfasthet [kPa]

z≤1
z>1

15 kPa
6+1*(z-1) kPa

För lerans dränerade skjuvhållfasthet nyttjas empiriska samband, φd = 20,7o och c’ = 0,1*cud.

Beräkningsresultat
Detaljerade beräkningar redovisas i bifogad beräkningsbilaga (Bilaga 3).

Sektion Kontroll

Analys

Typ av
Beräknad säkerhetsfaktor åtgärd

A (H)

Befintliga
förhållanden Odränerad

A (H)

Befintliga
förhållanden Kombinerad Fkomb = 0,92

A (H)

Åtgärd

Odränerad

Fc = 1,14

Flackning
av slänt

Fc = 1,39

A (H)

Åtgärd

B (I)

Befintliga
förhållanden Odränerad

B (I)

Befintliga
förhållanden Kombinerad Fkomb = 2,13

B (I)

Planerad
markhöjning Odränerad

B (I)

Planerad
markhöjning Kombinerad Fkomb = 1,18

Flackning
av slänt

Kombinerad Fkomb = 1,15
Fc = 2,50

Nyttjande av
skumglas

Fc = 1,41

Nyttjande av
skumglas

Sektionsbeteckningar inom parantes hänvisar till sektionsbenämning i Bilaga 2.
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Rekommendationer och slutsatser
Utifrån en studie av undersökningarna kontra områdets topografi bedöms området kunna delas in i 3 delområden
utifrån nivå.

Figur 13: Delområden.

·

Delområde 1 (rött, nivå ca +5,3 - +6,5) består av extremt lös lera/gyttja med mycket låg sättningsmodul. Detta
innebär att stora sättningar är att förvänta även vid små laster. Höjs marken med 0,5 m (motsvarande 1
ton/m2) ska sättningar i storleksordningen 0,3 m förväntas med tiden.
Då leran är extremt lös och delvis högsensitiv så ska schakter hanteras med respekt. Schaktfria metoder
föredras, och erfordras djupare schakter så bör stödkonstruktioner övervägas för att säkra arbetarskyddet. I
föreliggande utredning har inga schaktarbeten inom Delområde 1 studerats.
Inom delområde 1, med hänsyn till områdets totalstabilitet, tillåts inga generella marklutningar brantare än
1:10.
Inom delområde 1 planeras två dagvattendammar, [F], med bottennivå om +4,3 (ca 1,3 m djup) respektive
+4,75. (ca 1 m djup). Dammar planeras ha slänter i lutning 1:4. I anslutning till dammarna planeras en GCväg, området är annars generellt plant och kan klassificeras som ”Annan mark”, totalstabiliteten bedöms som
tillfredställande.
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Delområde 2 (gult, nivå ca +6,5 - +9,5) består av mycket- till lös lera med något bättre sättningsegenskaper.
Beräkningsunderlaget är sämre än för delområde 1, men marken tycks kunna belastas med ca 1 ton/m2 (0,5
m höjning) innan långtidssättningar initieras.
Inom delområde två planeras VA-ledningar att anläggas i de planerade gatorna. Planerat schaktdjup, utifrån
gatornas schaktterrass, ska enligt [H] vara ca 1,3 m, med en släntlutning om 1:1. Med detta förfarande råder
ingen stabilitetsproblematik så länge ingen direkt belastning från arbetsfordon eller upplag förekommer. Vid
djupare schakter ska geotekniker konsulteras.
Fyllningar för tomt 15-22 och 62-66 måste delvis utgöras av lättfyllning, förslagsvis skumglas. 0,5 m höjning
av mark med traditionella massor tillåts, övrig höjning ska utgöras av lättfyllning. Stabilitetshöjande åtgärder
kan studeras ytterligare i Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 3.

·

Delområde 3 (grönt, nivå > ca +9,5) består generellt av friktionsmaterial alternativt av ett ytligt lager
torrskorpefast lera direkt ovan friktionsmaterial. Området är inte sättningskänsligt.

Grundläggning av byggnader inom området kommer främst att utgöras av fribärande golv ovan stödpålar.
Eventuellt kan ett fåtal byggnader i områdets västra del, tomt 4-7 och 56-61, grundläggas med platta på mark på
friktionsjord (urgrävd lera). Detta måste dock verifieras genom öppnandet av provgropar. Grundläggning kan studeras
ytterligare i Bilaga 1 och Bilaga 2.

Kvarvarande arbeten
·

Vid vibrationsalstrande arbeten såsom pålning rekommenderas det att en riskanalys tas fram. Att värden
angiva i riskanalysen underskrids bör sedan under pålningsarbetena verifieras genom vibrationsmätning.
Slutligen bör även syneförrättning övervägas där befintlig bebyggelse är nära vibrationskällan.

·

Planeras djupare schakter än vad som behandlas i föreliggande PM ska geotekniker konsulteras.

·

Eventuella kranar, eller andra fordon med stora punktlaster, ska kontrolleras separat utifrån markens bärighet.

WSP Geoteknik, Västerås

Max Årbrink
Geotekniker
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Bilaga 1

”Större” höjning av mark
planeras på tomtmark, och
nyttjandet av lättfyllning
har föreslagits.

BILAGA 2

0 - 1 m lera på friktionsjord.
Leran rekommenderas schaktas
bort. Återfyllning utförs med
packningsbart material och
grundläggning kan utföras med
platta på mark.

3 - 5 m lera på friktionsjord.
Varierande mäktighet lera samt fyll
inom tomten ger betydande risk för
differentialsättningar.
Grundläggning utförs med
fribärande golv ovan stödpålar.
Uppskattade pållängder: 6 - 8 m.
Relativt stor markhöjning har
föreslagits på tomten.
1 m av höjningen kan förutsättas
erfordras av lättfyllning (ex
skumglas).

0 - 3 m lera på friktionsjord.
Leran rekommenderas schaktas
bort. Återfyllning utförs med
packningsbart material och
grundläggning kan utföras med
platta på mark.

7 - 11 m lera på friktionsjord.
Mäktiga lager lera ger betydande
risk för sättningar.
Grundläggning utförs med
fribärande golv ovan stödpålar.
Uppskattade pållängder: 10 - 14 m.

Ca 14 m lera på friktionsjord.
Mäktiga lager lera ger betydande
risk för sättningar.
Grundläggning utförs med fribärande
golv ovan stödpålar.
Uppskattade pållängder: ca 20 m.

Viss markhöjning har föreslagits på
tomten.
0,5 m av höjningen kan förutsättas
erfordras av lättfyllning (ex
skumglas).

Ca 16 m lera på friktionsjord.
Mäktiga lager lera ger betydande
risk för sättningar.
Grundläggning utförs med
fribärande golv ovan stödpålar.
Uppskattade pållängder: 23 - 26 m.
Viss markhöjning har föreslagits på
tomten.
Närmas byggnaden kan ca 0,7 m
av höjningen förutsättas utgöras av
lättfyllning (ex skumglas).

Ingen förstärkning erfordras
förutsatt att sättningar kan
accepteras.

ARBETSMATERIAL
MAC FREEZE AB
4 - 5 m lera på friktionsjord.
Leran är troligen "bättre", men
undersökningar saknas.
Varierande mäktighet lera ger också
viss för differentialsättningar.
Grundläggning utförs med fribärande
golv ovan stödpålar.
Uppskattade pållängder: 9 - 10 m.

7 - 9 m lera på friktionsjord.
Mäktiga lager lera ger betydande
risk för sättningar.
Grundläggning utförs med
fribärande golv ovan stödpålar.
Uppskattade pållängder: ca 12 - 14
m.
Viss markhöjning har föreslagits på
tomten.
0,5 m av höjningen kan förutsättas
erfordras av lättfyllning.

12 - 16 m lera på friktionsjord.
Mäktiga lager lera ger betydande
risk för sättningar.
Grundläggning utförs med fribärande
golv ovan stödpålar.
Uppskattade pållängder: 20 - 22 m.

Ca 17 m lera på friktionsjord.
Mäktiga lager lera ger betydande
risk för sättningar.
Grundläggning utförs med
fribärande golv ovan stödpålar.
Uppskattade pållängder: 22 - 24 m.
Viss markhöjning har föreslagits på
tomten.
Närmas byggnaden kan ca 1,0 m
av höjningen förutsättas utgöras av
lättfyllning (ex skumglas).

Ingen förstärkning erfordras
förutsatt att sättningar kan
accepteras.
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