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1 Uppdrag och syfte
Bjerking AB har på uppdrag av Ekerö kommun utfört en geoteknisk utredning i området kring
Sanduddens skola i Träkvista, Ekerö kommun. Den befintliga skolan ska rivas och en ny skola
planeras byggas. I samband med detta tas en ny detaljplan fram.
I en tidigare utredning utförd av AFRY, PM geoteknik Sandudden, Ekerö dat 2019-08-29, rev
2020-09-11, har synpunkter från länsstyrelsen med avseende på stabilitet i anslutning till
planområdet beaktats. Slänterna har analyserats och delvis bedömts som ej acceptabla. Den
åtgärd som valts att hantera dessa stabilitetsproblem har varit stödfyllning med sprängsten för
att flacka ut slänter till en acceptabel lutning. Den beräkningsmetod som använts i ovan nämnda
PM har bedömts som rimlig och en acceptabel släntlutning bedöms vara max 1:2.
Bjerking AB har inom detta uppdrag tittat mer i detalj på dessa slänter som förekommer i direkt
anslutning till området norr om Sanduddens skola och slänten öster om Sanduddsvägen.

2 Objektsbeskrivning
Norr om Sanduddens skola

Mall: VS-14170 Version: 6.0 Status: Godkänd
PM Geoteknik Sparat: 2021-01-27 19:32

Marken faller från ca +20 uppe vid radhusområdet ner till ca +6 vid skolgården. Slänten består
av naturliga sandytor och är glest beväxt med buskar och träd.
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Figur 1. Bild från väster mot öster, norr om befintlig skola.
Öster om Sanduddsvägen
Marken faller från ca +30 ner till ca +13 vid diket längs med vägen. Slänten består av sand och
grus och sten och är bevuxen med tall och björk. Området är nyligen gallrat från sly.

Figur 2. Bild från norr mot söder, öster om Sanduddsvägen
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3 Utförda undersökningar och underlag
Resultat av utförda undersökningar framgår av Markteknisk undersökningsrapport med
uppdragsnummer 768665, daterad 2019-08-28, rev 2019-09-11 upprättad av AFRY.
Som ytterligare underlag för att detaljstudera slänter har Lantmäteriets flygskannade data
"Laserdata skog" från år 2020 använts i kombination av platsbesök. Från laserdata har en
terrängmodell tagits fram.

4 Befintliga byggnader och anläggningar
Området avgränsas av Sanduddsvägen i söder samt Fantholmsvägen i öster. Norr och väster
om befintlig skola finns bostäder i form av radhus och enfamiljshus.

5 Mark- och jordlagerförhållanden
Hela området utgörs av isälvssediment och jorden utgörs i huvudsak av sand och grus.
Jorddjupen är stora, inget berg har påträffats inom området.

6 Geotekniska åtgärder
Med hjälp av de tidigare utförda utredningarna och en terrängmodell skapad från laserdata samt
bedömningar på plats har två områden identifierats där lutningen inte kan anses som
acceptabel.
Norr om Sanduddens skola
Slänten norr om Sanduddens skola är oregelbunden och det förekommer olika lutningar inom
området. I figur 3 visas den del av området där justering av slänt behövs för att erhålla
acceptabla släntlutningar på max 1:2.

Figur 3. Område norr om Sanduddens skola där slänter behöver justeras
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Området som visas i figur 3 har ingen jämn släntlutning och det är bara delar av den som bör
justeras. I huvudsak är det brantast kring släntfot och kring släntkrön. I figur 4 visas en sektion
från i mitten av det aktuella området med inritad schaktlinje.

Figur 4. Släntjustering av släntkrön och släntfot.
På grund av släntens oregelbundenhet kommer inte hela området behöva justeras men hela
området kommer att påverkas av arbeten. Det aktuella området är ca 1800 m2 och de
schaktvolymer som behöver tas bort utgörs av ca 300 m3.
Ett alternativ är att stödfylla i släntfot för att plana ut den nedre delen av slänten. Släntfoten
skulle då hamna ca 2 m längre in mot den befintliga skolan. Det kommer fortfarande att behöva
justeras vid släntkrön. En utformning av släntfoten behöver anpassas till skolgårdens
utformning. Delar av de massor som schaktas bort bör kunna användas som stödfyllning för
utjämning vid släntfot.
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Öster om Sanduddsvägen
För att erhålla en acceptabel släntlutning på max 1:2 behöver slänten justeras. Området är ca
100 m långt. Det aktuella området som kräver justering visas i figur 5.

Figur 5. Streckad linje markerar område där acceptabel släntlutning erhålls med urschaktning
För att erhålla en acceptabel släntlutning kan man antingen schakta ur eller stödfylla. Figur 5
visar hur stort område som kommer påverkas om slänten skulle flackas ut med urschaktning.
Släntkrönet skulle hamna ca 15 m längre österut jämfört med befintligt släntkrön.
Nackdelen med att schakta ur är att släntkrönet i den södra delen hamnar nära
Fantholmsvägen. Det kan medföra att det kommer krävas räcke av trafiktekniska skäl samt att
promenadstråket genom naturområdet påverkas. Ett alternativ är att man kombinerar
urschaktning med stödfyllning. Att massorna omfördelas från den norra delen av området till
den södra. För en detaljutformning behöver dikets utseende mellan Sanduddsvägen och
släntfot utredas. I figur 6 visas ett område där schakt och fyll kombinerats.
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Figur 6. Kombination av schakt och fyll där den norradelen schaktas ur och den södra fylls ut

Figur 7.Tvärsektion med schakt i norra delen och fyll i södra
Området är ca 2600 m2 stort och schaktvolymen vid urschaktning bedöms bli ca 4600 m3. En
kombination av schakt och fyll innebär att massorna från urschaktning kan användas för
stödfyllning. I det kombinerade fallet blir schaktvolymen ca 1800 m3 samt ca 3000 m3 fyll.
Oavsett vilket alternativ man väljer kommer marken att påverkas och växtligheten försvinner.
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7 Återplantering/ återställning
Inom området har bohålor för rödlistade insekter identifierats. Åtgärder i slänter kommer att
påverka dessa oavsett metod. Huruvida om det är en fördel att schaktarbeten utföres under en
viss årstid för att minska påverkan är en fråga som bör utredas.
Norr om Sanduddens skola
Åtgärderna inom området kommer medföra att växter försvinner och mark att påverkas. För att
återskapa den miljö som i dag finns kan återplantering ske med träd och buskar. Exempel
buskar kan vara Havtorn (Hippophae rhamnoides), Rosor (Rosa canina, Rosa carolina, Rosa
pimpinellifolia), Liten Stefanandra (Stefanandra incisa, crispa).
En återplantering av träd på ca 2/3 av ytan med c/c 5 innebär ca 80 träd. På hälften av den
resterande ytan planteras buskar med c/c 1 m vilket innebär ca 400 buskar.
Marken mellan träd och buskar kan fortsättningsvis att vara sand. Vilket innebär att det inte bör
behövas några direkta kompensationsåtgärder för naturmarken eftersom den kommer att
omarbetas och inte minska eller försvinna.
Öster om Sanduddsvägen
Åtgärder för att justera slänter medför att all växtlighet inom schaktområdet kommer att
försvinna samt att marken kommer att påverkas. Området är i dag gallrat och rensat på sly.
Schaktarbeten i slänten kommer att bryta innebära att det blir en öppen yta i en beväxt slänt.
Återplantering av träd minskar skillnaden mellan avschaktad yta och den opåverkad ytan.
Ungträd och buskträd av typen Lärk (Laris decidua), Tall (Pinus sylvestris), Bergtall (Pinus
mugo) Björn (Betula pubescens) skulle kunna var alternativ för återplantering. Träd planteras
med c/c avstånd på ca 5 m vilket skulle medföra ca 150 träd. Storlek på träden är 1–2 m höga.

8 Kostnadsbedömning
Norr om Sanduddens skola
Schaktkostnad 300 m3 x 400 kr/m3 = 120 000 kr
Kostnad för fyll 60 m3 x 250 kr/m3 = 15 000 kr
Träd 80 x 700 kr/st = 56 000 kr
Buskar 400 x 200 kr/st = 80 000 Kr
Totalt för åtgärder: 271 000 kr.
Till detta tillkommer arbetet för plantering.

Öster om Sanduddsvägen
Jordschakt 4600 m3
Fyllning 3000 m3
Återplantering av 150 träd, 700 kr/st
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Alt 1 Urschaktning
Schaktkostnad 4600 m3 x 400 kr/m3 = 1 840 000 kr
Träd 150 x 700 kr/st = 105 000 kr
Totalt för åtgärder Alt 1: 1 945 000 kr.
Till detta tillkommer arbetet för plantering. Samt eventuella arbeten av trafiktekniska skäl längs
med Fantholmsvägen.
Alt 2 Kombinerad urschaktning och stödfyllning
Jordschakt 1800 m3
Fyllning 3000 m3
Återplantering av 150 träd, 700 kr/st
Schaktkostnad 1800 m3 x 400 kr/m3 = 720 000 kr
Kostnad för fyll 3000 m x 425 kr/ m3 = 1 275 000 kr
Träd 150 x 700 kr/st = 105 000 kr
Totalt för åtgärder Alt 2: 2 100 000 kr.
Till detta tillkommer arbetet för plantering. Samt eventuella arbeten med diket mellan
Sanduddsvägen och släntfot.
Ovan bedömda kostnader är uppskattning av entreprenadkostnader för schaktarbeten.
Materialet i slänterna kommer att vara detsamma som är där i dag och slänterna har anpassats
till acceptabla lutningar med avseende på ras.
Åtgärderna för slänten norr om Sanduddens skola bör projekteras i samarbete med
utformningen av den nya skolgården. Framför allt placering av växter och träd samt
avgränsningar av skolgården mot naturmark.
Åtgärder för slänten öster om Sanduddsvägen kommer att påverka naturområdet och
promenadstråken längs med Fantholmsvägen. Det kommer också innebära ett större ingrepp i
landskapsbilden.
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