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1 UPPDRAG

1.1 OBJEKT
WSP Sverige AB har på uppdrag av Alsike Fastighets AB utfört en
geoteknisk undersökning för rubricerat objekt.

Figur 1: Aktuellt område för geoteknisk undersökning.

1.1 DOKUMENTETS SYFTE
Denna utredning och detta dokument har till syfte att dokumentera de
geotekniska förutsättningarna som ska ligga till underlag för fastställande av
detaljplan för Alsike Nord Etapp 2.

2 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Geoteknisk undersökning för
Alsike Nord etapp 2b, daterad 2020-03-06.

3 TIDIGARE UTFÖRDA
UNDERSÖKNINGAR

1 Översiktlig geoundersökning Alsike, utförd av Sweco Civil AB,
uppdragsnummer 2175093000 och daterad 2016-06-30.

2 Geoteknisk undersökning Sportpark och dagvattendamm, utförd
av Sweco Civil AB, uppdragsnummer 12703073, daterad 2018-
01-15 och reviderad 2018-04-27.
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4 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Undersökningsområdet ligger i Alsike, några kilometer utanför Knivsta
centrum. Området avgränsas av Norra Alängsvägen i söder samt en befintlig
sportpark i väster. Norr om aktuell yta återfinns en skola.

I dagsläget utgörs området av gräsbeklädda samt grusade ytor, berg i dagen
samt buskage, se figur 2. En gammal dagvattendamm är placerad vid den
östra delen av området.

Figur 2: Befintliga förhållanden.

4.1 TOPOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN
Markytan inom undersökningsområdet sluttar ngt mot söder. I undersökta
punkter varierar marknivån mellan +22,5 och +26,9.

5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

5.1 JORDLAGERFÖLJD
I undersökta punkter utgörs ytskiktet 0,2 – 2,2 meter fyllning eller mulljord.
Ytskiktet underlagras av 0 – 4,6 meter kohesionsjord, därunder följer
friktionsjord ovan berg. De större lermäktigheterna återfinns i den västra
delen av området, se figur 3 för lerdjup. Ett område med berg i dagen har
mätts in och redovisas med höjder på planritning tillhörande Markteknisk
undersökningsrapport.
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Figur 3: Lerdjup i sonderade punkter.

Fyllningen utgörs av grus, sand, gyttja och lera.

Kohesionsjorden är inte närmare undersökt inom ramen för denna
undersökning. Man har dock i tidigare undersökningar utfört kolvprovtagning
med tillhörande laboratorieanalyser [1]. Leran utgjordes i punkt 16S016, en
bit nordväst om det nu aktuella området, av lera med mkt låg
skjuvhållfasthet.

Friktionsjorden utgörs i undersökta punkter överst av grusig sandig morän
och har inte undersökts mot djupet.

Utförda viktsonderingar har stoppat mot block, berg eller i fast lagrad
friktionsjord på mellan 4,0 – 6,7 meters djup. Inom ramen för undersökningen
så har 6 JB-sonderingar utförts för att kontrollera djup till berg. I dessa
punkter varierade djup till berg mellan 1,8 - 8,8 meter.

5.2 GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Ingen undersökning av grundvattennivåer har utförts inom ramen för
undersökningen. Grundvattennivån har tidigare kontrollerats genom
installation av ett grundvattenrör i sonderingspunkt 18S003, strax nordväst
om det nu aktuella området [2]. Avläsningar utförda mellan april 2018 och
november 2018 visade då att grundvattnets trycknivå varierade mellan +20,7
och +21,5 vilket motsvarar djup mellan 0,6 till 1,4 under då befintlig
marknivå.

Grundvattennivåerna förväntas variera under året.

Ytvatten sjunker normalt ner i fyllning och mulljordslager. Vid riklig nederbörd
eller tjälade förhållanden kan även ytavrinning ske i terrängens
lutningsriktning.
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5.3 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN
Lerans sättningsegenskaper har inte särskilt kontrollerats inom ramen för
uppdraget. Sättningsberäkningar har utförts utifrån tidigare utförda
laboratorieundersökningar i sonderingspunkt 16S016 [1]. Beräkningarna har
utförts för en jämnt fördelad belastningsökning motsvarande 10 resp. 20 kPa.
Detta motsvarar 0,5 resp. 1,0 meter uppfyllning. Teoretiskt beräknad sättning
framgår av tabell nedan. Hänsyn är ej tagen till krypsättningar.

Tabell 1: Sättningsberäkningar

Lerdjup 10 kPa
Sättning [cm]

20 kPa
Sättning [cm]

5 5 10

Utöver beräknade sättningar ovan kan ytterligare sättningar uppträda i den
okvalificerade fyllning som påträffats inom området. Sättningar kan också
uppkomma av ev. grundvattensänkningar, sättningarna kan även påverka
befintliga konstruktioner. En grundvattensänkning motsvarande ca 1 meter
innebär en lastökning på ca 10 kPa. Det skall nämnas att det är
anmälningspliktigt och eventuellt också tillståndspliktigt att sänka en
grundvattennivå.

6 MARKARBETEN

6.1 SCHAKT
Förutsättningarna för schakt varierar inom området.

Alla markarbeten ska bedrivas med hänsyn till aktuell jordart, väder, laster
och rådande grundvattenyta. Schaktslänter och schaktdjup bör utföras enligt
skriften Schakta säkert, Säkerhet vid schaktning i jord utgiven 2015 av
Svensk Byggtjänst och Statens geotekniska institut.

För djupare schakter, som ovan nämnd skrift inte berör, så skall en
sakkunnig geotekniker kontaktas för kontroll av stabilitet för planerad schakt.

Det skall nämnas att enligt Miljöbalken kan ev. bortledande av grundvatten
kräva tillstånd eller anmälan om det inte, enligt undantagsregeln, kan
konstateras att bortledandet utan tveksamheter ej får ngn betydande
påverkan för omgivningen.

Beakta risken för bottenupptryckning i de fall schakt kommer att utföras där
lermäktigheterna är små och där man kommer i kontakt med friktionsjorden.

6.2 STABILITET
Eftersom marken i området delvis utgörs av lösare jordarter så skall risken
för lokala stabilitetsbrott beaktas vid exploatering av området t.ex. i
byggskedet. Det skall dock nämnas att området där lösare jordar
förekommer är relativt plant och att större stabilitetsbrott anses osannolika.
Alla upplag över 1 meter bör utredas separat av sakkunnig geotekniker.
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7 GRUNDLÄGGNING

7.1 ÖVERBYGGNADSYTOR OCH VÄGAR
Uppfyllnader kommer att ge upphov till sättningar, se kapitel 5.3 ovan. För
känsliga ytor så kan därför grundförstärkning bli aktuellt i områden med lera.
Grundförstärkning bör kunna utföras med lättfyllning, förbelastning alt. kc-
pelarförstärkning.

Innan grundläggning av hårdgjorda ytor så bör organiskt material borttagas
och geotextil påföras schaktbotten innan uppfyllnad sker.

7.2 BYGGNADER OCH ANDRA KONSTRUKTIONER
Förutsättningarna för grundläggning varierar inom området.

Inom ytor med ytligt berg eller friktionsjord så bedöms grundläggning kunna
ske med platta på mark efter urgrävning av organiska jordar. Där
kohesionsjord förekommer så krävs sannolikt förstärkningsåtgärder,
exempelvis pålgrundläggning, kc-pelarförstärkning eller urgrävning. Vilken
grundläggningsmetod som är mest lämplig beror på utformning av
grundkonstruktion och de laster som skall påföras undergrunden.

7.3 VA-LEDNINGAR
Schakt för VA-ledning kommer att utföras i fyllning, lera, friktionsjord och
berg.  Djupare VA-schakter kan kräva temporära stödkonstruktioner för att
klara stabiliteten i utförandet. Strömningsavskiljande fyllning kan behöva
användas för att inte leran ska dräneras ut.

Bergschakt kommer att utföras nära befintlig skola vilket innebär att den
behöver anpassas till byggnadernas vibrationskänslighet.

8 ÖVRIGT

Kompletterande undersökning med avseende på geoteknik bedöms ej
krävas för fortsatt utredning av detaljplan.

Fortsatta undersökningar bör utföras när området planlagts.
Undersökningarna bör bland annat inriktas på följande:

- Inför projektering av grundläggning av de konstruktioner som skall
uppföras inom området behöver ett Projekterings PM Geoteknik tas
fram.

- Sondering och ev. provtagning i läget för planerade byggnader för att
slutligt bestämma lämplig grundläggning.

- Kontrollera förekomst av radon.

- Sondering i läget för planerade vägar och VA-ledningar för att
kontrollera ev. bergschakt samt ge underlag för ev.
förstärkningsåtgärder främst där man planerar uppfyllnad av marken.
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- Kontroll av stabilitet i områden där schakt planeras

- Kontroll av grundvattennivån rekommenderas för att kunna följa hur
grundvattnets trycknivåer varierar under året.

- I god tid före schaktarbetenas start bör även anlitad entreprenör
upprätta en riskanalys. Där utförs en inventering av eventuella
angränsande byggnader och anläggningar. Vidare anges erforderlig
omfattning av exempelvis syneförrättning, kontrollavvägning och
vibrationsövervakning. Vid vibrationsövervakning anges även max
tillåtna vibrationsnivåer för resp. kontrollobjekt.
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VI ÄR WSP

WSP Sverige AB

121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7

T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com


