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Uppdrag 
På uppdrag av Vänndö kommun har WSP Samhällsbyggnad, geoavdelningen, utfört 
en översiktlig geoteknisk utredning får planerat seniorboende vid Brunn 1:507, 
Vänndö kommun. 

Denna PM skall användas som underlag vid projektering och är inte avsedd att ingå 
i ett eventuellt förfrågningsunderlag. 

Objektsbeskrivning 
Det undersökta området är beläget vid Brunn (1 :507) på Ingarö, Vänndö kommun. 
Området ligger i en dalgång som omges av Fladen i norr och Eknäsvägen i söder. 
Väster om området ligger Ingarö kyrka. Enligt den geologiska kartan "Stockholm 
NO" består undersökningsområdet av ett lerområde som omges av fastmarkspartier. 
Isälvsavlagringar finns markerat norr om Fladen. 

Som underlag till denna PM har använts "Primärkarta Brunn I :507" som erhålligt 
av Vänndö kommun samt "Skiss - situationsplan" daterad 050512 upprättad av 3dO 
arkitekter ab. 

Utförda undersökningar 
WSP har utfört en geoteknisk undersökning 2006-02-01 - 2006-02-02. Resultaten 
från dessa undersökningar redovisas i "Rapport Geoteknik" (Rgeo), daterad 2006-
02-15. samt på ritningar G 1211 00 I och G 122200 I. 

Undersökningsmetoder var: 

Vikt- och slagsondering 

Störd jordprovtagning 

Vingborrning 

Grundvattenrör 
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Upptagnajordprover har analyserats på SWECO Geolab med avseende på 
materialegenskaper, tjälfarlighetsklass och vattenkvot. 

Utsättning har utförts från befintliga byggnader och avvägning har i ett första skede 
utförs från hjälp fix befintlig trappa. Avvägningen har kompletterats i plan ST74, 
höjd RH 00 med GPS mätning vilket innebär en noggrannhet på ca +/- 10 cm. 

Mark och jordlagerförhållanden 

Topografi 

Det undersökta området omfattar ca 15000 m2
• Området ligger i en dalgång med 

nivån ca +2 i söder och som faller mot nivån +/- O i norr mot Fladen. 

Jordlagerföljd 

Jordlagerföljden inom området utgörs ytligt av ett minder lager fyllnadsmassor 
och/eller ca 1,0 m torrskorpelera. Under torrskorpe\eran följer upp till ca S-10m lös 
lera. Under leran förekommer ett lager av silt eller sand med en mäktighet som 
varierar mellan O-10m. Silten/sanden övergår mot djupet till en fastare friktionsjord 
(morän/åsmaterial). Sonderingsstopp mot sten eller block har erhållits på ca 10-20 m 
djup. Inom området närmast Fladen förekommer organisk jord i form av torv och 
gyttja ovan den lösa leran. 

Lerans egenskaper har undersökts med vingborrning och skruvprovtagning. Leran 
är varvig och mycket lös till halvfast. Lerans oreducerade skjuvhållfasthet har som 
lägst uppmätts till 6 kPa. 

Friktionsjorden under leran bedöms i de övre delarna bestå av silt och sand som mot 
djupet övergår till morän eller åsmaterial (grus och sten). 

Markföroreningar 

Allmänt 

Befintliga fyllnadsmassor bör vid en mer detaljerad undersökning analyseras med 
avseende på markmiljö. 

Deformationer/sättningar 

Laster från planerade anläggningar/uppfyllnader medför att sättningar i den lösa 
leran kommer att utbildas. 

En överslagsmässig sättningsberäkning visar att en last på 20 kN/m (motsvara ca 1,0 
m uppfylInad) på 10 meter lös lera medför en sättning på ca 50 cm. Variationer i 
lermäktigheten medför att ojämna sättningar utbildas. 

Stabilitet 

UppfylInader och schakter inom området kommer att medföra stabilitetsproblem. 

Vid detaljprojektering skall kontroller mot slänt- och schaktstabilitet utföras vid 
uppfylInader samt för schakter djupare än 2 m för blivande konstruktioner och an
läggningar. 
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Hydrogeologiska förhållanden 
Vid undersökningstillfållet (2006-02-10) installerades ett grundvattenrör (GW8). 
Resultat från avläsning 2006-02-02 visar grundvattnets trycknivå på ca + 1,6 vilket 
motsvarar ca 0,2 m under markytan. 

Grundvattensituationen kan förväntas variera med årstid och nederbördsförhållan
den. 

Geotekniska rekommendationer 

Allmänt 

Planerade byggnader kommer att behöva stödpålas med förslagsvis betongpålar. 

Eftersom sättningar vid uppfyIlning där lös lera förekommer blir stora bör planerad 
markyta anpassas till befintliga nivåer. Vid eventuell uppfyllnad över nuvarande 
markyta kan det bli aktuellt med grundförstärkningsåtgärder för framförallt planera
de uppfyllnader för gator, innergårdar, ledningar mm. 

Med hänsyn till att de planerade byggnaderna skall utgöra en serviceanläggning för 
äldreboende är det av största vikt att sättningar undviks i anslutning till byggnader
na. 

Schaktning och pålning 

Schaktning ijord skall utföras med betryggande säkerhet mot ras och skred. Schakt i 
lera (djupare än ca 2 m) utförs med släntlutning 1:2 eller flackare. När planerade 
nivåer för schaktning utförs måste följande stabilitetsvillkor beaktas: Totalstabilitet, 
Bottenupptryckning samt Hydraulisk bottenupptryckning. 

Pålstoppsnivåer har ej närmare undersökts men kan antas minst nå motsvarande ni
våer som erhållet stopp för utförda slagsonderingar. Eftersom friktionsjorden under 
den lösa leran består av relativt mäktiga lager bör hejarsondering utföras för att få 
ett bra underlag för eventuella pålstoppsnivåer. 

Förstärkningsåtgärder 

Ur ett ekonomiskt perspektiv bör planerade marknivåer anpassas till den befintliga. 
Förstärkningsåtgärder som kan bli aktuella, förutom stödpålar för byggnader är 
Kalk- cementpelare, lättfyllningar (lättklinker, cellplast) eller vertikaldränering. Vid 
grundförstärkning med KC-pelare och vertikaldränering behövs en överlast med 
viss "liggtid" för att pelarna skall fungera tillfredställande. En kortfattad beskrivning 
för olika förstärkningsmetoder redovisas nedan: 

KC-pelare 

Kalk-cementpelare (KC-plare) utförs med att en maskin skruvar ner en roterande 
vinge. När vingen dras upp sprutas en blandning av kalk och cement ut och blandas 
med leran. Receptet på vilken mängdfördelning kalk/cement som skall användas tas 
fram med provtagning av lera i fålt som sedan blandas med kalk och cement och 
analyseras på lab. Kalken och cementen reagerar kemiskt med leran som blir hård 
och på så sätt förbättrar lerans egenskaper med avseende på sättning och stabilitet. 
Dessa KC-pelare bör överlastas, normal 6-12 månader, så att sättningar uppstår i 
förväg. 
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Vertikaldränering 

Vertikaldränering är en metod som man tar till för att påskynda sättningar i leran. 
Man lägger först ett lager av ca 20 cm dränerande material (grus eller sand) och 
trycker sedan dräner ner i marken. Dränerna är konugerande plastremsor som ligger 
inuti en vattengenomsläpplig duk. Därefter lägger man på en extra belastning, över
last, som får ligga till sättningsförloppet upphört varefter det extra materialet tas 
bort. På detta vis pressas vattnet ur leran via dräner och ut i sidorna och leran trycks 
ihop. Förstärkningen består i att sättningar uppstår i förväg. Överlastens bör ligga i 
minst ca 12 månader. 

Lä/ifyllning 

Lättfyllning kan utföras med cellplast eller lättklinker. Metoden går ut på att ersätta 
uppfylInader och befintlig jord med lättare material för att undvika tillskottsspän
ningar i marken och på så vis undvika sättningar. En nackdel är att vid höga grund
vattennivåer kan upptryckning (hävning) uppstå vid lättfyllning under grundvatten
nivån. 

Kompletterade undersökningar 

De nu utförda undersökningarna ger en bra bild över de geotekniska förhållandena 
som råder inom fastigheten Brunn 1 :507. 

En mer detaljerad undersökning kommer dock att krävas vid detaljprojekteringen. 
Den detaljerade underökningen skall ge svar på följande: 

• Lerans sättningsegenskaper- ostörd provtagning med kolvprovtagning. 

• Pålstoppsnivåer - Hejarsondering utförs till stoppnivåer i friktionsjorden. 

• Provtagning av leran i syfte att dimensionera förstärkningsmetoder. 

• Provtagning i syfte att kartera utbredningen av organiskt material. 

• Ytterligare grundvattenrör i södra delen av området. 

• Inmätning och ytavvägning över hela fastigheten. 

En markradonundersökning och miljöprovtagning av fyllnadsmassor är också att 
rekommendera vid en mer detaljerad undersökning. 

Bilagor och ritningar 

Rapport Geoteknik (Rgeo) med tillhörande jordprovsanalyser daterad 2006-02-27. 

G1211001 Plan Skala 1:1000 (A2) 
G 1215001, G 1215002 Sektioner Skala L 1:200, H 1:100 (Al) 

Stockholm 2006-02-27 

WSP Samhällsbyggnad 
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Markundersökningar - Geoteknik 

Objekt/Projekt 

Vänndö kommun 
Ingarö Pilhamn, Planerat seniorforum vid Brunn 1:507 

BestBIlare 

Vänndö kommun 

Omfattning, andamål 

Översiktlig geoteknisk undersökning 

Underlag fO r undersOkningar 

Geoteknisk undersökning utf6rd av WSP Samhällsbyggnad - Geoavdelningen. 

Tidigare utförda undersökningar 

-
Utförda undersökningar, arbeten 

Utsättning av II undersökningspunkter 

Slag- och viktsondering i 10 punkter. 

Skruvprovtagning i I punkt. 

Vingborrning i en punkt 

Grundvattenrör i en punkt. 

Laboratorieundersökning av de upptagnajordprover med avseende på material, tjälfarlighetsklass, vatten-
kvot och finlextal. 

F:!ltarbeten under tiden Falttekniker 

9- lO februari 2006 Örjan Johansson 

Utsattnings- och avvagnmgsdata 

Avvägning utf6rd av WSP. Utsättning av borrhål från befintliga byggnader. 

Ritningar och bilagor Dat. Rev. 

Jordprovsanalys 

RitningnrGI211001 Plan (1:1000 - A2) 2006-02-27 

Ritning nr G1215001, GI215002 Sektioner ( L I :200, H I: I 00 - A I) 2006-02-27 

Anm.: Handlaggare 

Fredrik Nordqvist 
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SWECO GEOLAB 

J d Oli tprovsanatys 
Projekt Ingarö 

Uppdragsnummer Uppdragsgivare Gransk.fTabell 

1 0072482 WSP Samhällsbyggnad, Stockholm Löp-nr 14883 

Provtagningsdatum Provtagningsredskap / Analysmetod Datum/Sign 2006-02-14 

2006-02-10 Skr Undersökningsdatum 

2006-02-13 

BenämningI Kon- Mtrl 
Borrhåll Djup (okulär jordartsklassning enl. SGF 1981) Vatten fly t- typl 

Sektion Jordartsförkortning kvot gräns tjälf. [m] 
(enl. SGF/BGS Beteckningssystem 2001:1) w[%] WL [%] klass1) 

11 0.0-0.8 Brungrön grov gyttja, Gy 
0.8-2.0 Gröngrå gyttjig lera med växtdelar, gyLe vx 
2.0-3.0 Brungrå varvig lera med enstaka tunna finsandsskikt, vLe 

(saf) 
(Referensnivå = My) 
(Vy = 0.20 m under my 2006-02-10) 

.. 
1) Klassning enl. Anlaggnlngs AMA 98 . 

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 
10026 STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60, 
geolab@sweco.se, www.sweco.selgeolab. Ingår i SWECO VBB AB 

P 121721Uppdrag 2006\14BB3\(Skr 060214 .• 15) 

334 6B/1 
163 151 5B/4 
81 54 4B/3 

~ 
SWECO 
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