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1 Uppdrag 
På uppdrag av Ekerö kommun har ÅF Infrastructure AB utfört en översiktlig geoteknisk 
utredning över delar av Stenhamra centrum inför arbetet med ny planläggning. Utred-
ningen syftade till att få en översiktlig bild över undersökningsområdets geoteknik. 

Denna redovisning är ett projekteringsunderlag och behandlar geotekniska rekom-
mendationer och synpunkter inför planläggningsarbete. Rekommendationer som anges 
i denna handling skall endast ses som förslag och skall ej ingå i förfrågningsunderlag. 

2 Objektbeskrivning 
Ekerö kommun vill i Stenhamra centrum, Ekerö, utreda möjligheten för förtätning av 
bebyggelse, ökad kvalité på grönområden och möjliggöra tydliga stråk för gående och 
cyklister.  

Borrning har utförts på sammanlagt fem området runt Stenhamra centrum, väster om 
Stockby 3:19, norr om Stockby 3:35, norr och söder om Stockby 3:68 samt inom 
Stockby 2:63. 

 

Figur 2.1. Undersökningsområdet markerat med rött. 

3 Underlag 
Resultat från utförda geotekniska undersökning redovisas i markteknisk undersök-
ningsrapport (MUR), daterad 2017-12-08. 

Förutom ovan nämnda MUR har underlag för PM varit: 

• SGUs jordartskarta 
• ”Underlag till översiktlig geoteknisk utredning 2017-10-02” erhållet från Ekerö 

kommun 
• Arkivmaterial från Ekerö kommun 
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4 Mark- och jordlagerförhållanden 

4.1 Topografi och ytbeskaffenhet 
Markens topografi varierar över undersökningsområdet. Vid Stockby 2:63 ligger mark-
nivån vid undersökningspunkterna mellan +11,0 till +12,3. Området är bevuxet av 
gräs och låga träd/buskar. 

Marknivån, vid undersökningspunkterna, söder om Stockby 3:68 ligger marknivån på 
mellan +13,2 till +14,3 där det går från lågpunkt i öst till högpunkt i väst. Området är 
bevuxet med gräs. Norr om Stockby 3:68 ligger marknivån, vid undersökningspunk-
terna, på mellan 14,5 till 15,5 där det går från lågpunkt i öst till högpunkt i väst. 

Marknivån, vid undersökningspunkterna, vid undersökningsområdet söder om Stockby 
3:69 ligger på mellan +16,2 till +16,6. Området är bevuxet av gräs med närliggande 
skogsdunge.  

Marknivån, vid undersökningspunkterna, vid undersökningsområdet väster om Stockby 
3:19 ligger på mellan +18,4 och +21,1. Undersökningsområdet är bevuxet med bus-
kar och lövträd.  

4.2 Geotekniska förhållanden 
Enligt SGUs jordartskarta består den översta jordlagren i området av glacial lera och 
postglacial finsand, se figur 4.1. En utförligare beskrivning baserat på de nu utförda 
undersökningarna ges nedan. 

  

 Glacial Lera 

 
Postglacial 
Lera 

 Morän 

 Berg 
 

Figur 4.1. Jordartskarta över Stenhamra centrum. 

Jordlagren består generellt av en fastare torrskorpelera som övergår till en lösare lera 
följt av en underliggande friktionsjord på berg. Runt omkring skolans områden samt 
väster om mataffären fastigheten Stockby 3:19 ligger ett lager fyllningsjord, med vari-
erande mäktighet, överst. 

Nedan följer en beskrivning av jordlagerföljden för undersökningsområdena enligt figur 
2.1. 
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Stockby 2:63 

Inom fastigheten Stockby 2:63 har tre borrhål tagits. Jorden inom fastigheten består 
av ca 0,8 – 1,8 m torrskorpelera som underlagras av ca 1,0 – 3,0 m lera. Leran 
underlagras i sin tur av 0 – 1,9 m friktionsjord på berg. Berg har påträffats vid två 
punkter på ett djup om 3,2 och 5,7 meter under markytan. Djupast till berg är det vid 
borrpunkt 17A002 längst i söder av undersökningsområdet.   

Grundvattennivån har pejlats över en period om 6 månader och växlar mellan ca 0,7 
till 1,2 meter under markytan. 

Stockby 2:64 

Inom fastigheten Stockby 2:64 har två borrhål tagits. Jorden inom fastigheten består 
av ca 2,0 – 2,8 m torrskorpelera som underlagras av ca 4, – 5,8 m lera. Leran 
underlagras i sin tur av förmodad friktionsjord på berg. Djupaste sonderingen kunde 
neddrivas 7,8 meter under markytan med normalt förfarande. 

Berg har påträffats i intilliggande fastighet vid två punkter på ett djup om 3,2 och 5,7 
meter under markytan.   

Söder om Stockby 3:68 

Söder om fastigheten Stockby 3:68 har två borrhål utförts. Jorden består där av en 
fyllningsjord med mäktighet på ca 0,2 till 1,6 meter. Störst mäktighet närmast idrotts-
hallen.  

Fyllningsjorden underlagras av en torrskorpelera med mäktighet på ca 1,6 – 1,7 me-
ter. Torrskorpeleran underlagras av en lera med mäktighet på ca 0,3 – 3,8 meter. 
Mäktigheten är som störst närmast idrottshallen och minskar mot gång- och cykelba-
nan i öst. 

Leran underlagras av en friktionsjord. Sonderingen närmast idrottshallen kunde med 
normalt förfarande neddrivas ca 8,3 meter under markytan utan att berg påträffats. 
Sonderingen närmast gång- och cykelbanan i öst gick på berg efter ca 2,3 meter under 
markytan. 

Norr om Stockby 3:68 

Norr om fastigheten Stockby 3:68 har två borrhål utförts. Jorden består i den västra 
delen (vid borrhål 17A007) av en fyllningsjord med mäktighet på ca 1,4 meter. Fyll-
ningsjorden underlagras av en torrskorpelera med mäktighet på ca 3,7 meter. Torr-
skorpeleran underlagras av en lera med mäktighet på ca 0,4 meter. Leran underlagras 
av en friktionsjord. Sonderingen kunde neddrivas ca 6,2 meter under markytan med 
normalt förfarande.  

Jorden består i den östra delen (vid borrhål 17A006) av en torrskorpelera med en 
mäktighet på ca 2,25 meter. Torrskorpeleran underlagras av en friktionsjord. Sonde-
ringen kunde neddrivas ca 2,4 meter under markytan med normalt förfarande. 

Söder om Stockby 3:69 
Söder om fastigheten Stockby 3:69 har tre borrhål utförts. Jorden består av en torr-
skorpelera med mäktighet på ca 1,2 – 4,1 meter. Torrskorpeleran underlagras av ett 
tunt lager lera vid det västra borrhålet. Vid det östra borrhålet har ingen tydlig lermäk-
tighet hittats. Sondering har kunnat neddrivas ca 1,8 till 4,9 meter under marken med 
normalt förfarande.  

Väster om Stockby 3:19 

Väster om fastigheten Stockby 3:19 har tre borrhål utförts. Jorden består av en torr-
skorpelera med mäktighet om ca 0,5 – 1,5 meter. I den norra delen av undersök-
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ningsområdet underlagras fyllningsjorden av en torrskopelera med mäktighet på ca 
1,3 meter. Torrskorpeleran underlagras av en friktionsjord med mäktighet på ca 1,5 
meter. Sonderingen har avslutats på berg efter ca 3,4 meter under markytan. 

I den södra delen av undersökningsområdet ligger fyllningsjorden direkt på berg. Berg 
har påträffats på ca 0,8 till 1,5 meter under markytan. Djup till berg ökar mot öster. 

Grundvattennivån ligger ca 0,7 meter under markytan. 

 

4.3 Jordens materialegenskaper 

4.3.1 Skjuvhållfasthet 

Kohesionsjordens skjuvhållfasthet har utvärderats från en kolvprovtagning i en punkt 
(17A002) inom fastigheten Stockby 2:63. Prover togs på tre djup, 1 m, 2 m och 3 
meter under markytan. 

Odränerad skjuvhållfasthet vid punkt 17A002 ligger på ca 17 kPa.  

Kohesionsjordens skjuvhållfasthet har utvärderats från CPT-sondering i en punkt 
(17A004) söder om fastigheten Stockby 3:68. CPT-sondering utfördes ned till ca 7,0 
meter under markytan. 

Odränerad skjuvhållfasthet vid punkt 17A004 ligger på ca 26,0 – 27,0 kPa. 

Kohesionsjordens skjuvhållfasthet har utvärderats från Vingförsök i två punkter; 
(17A009) söder om fastigheten Stockby 3:69 samt (20A002) vid fastigheten 2:63’s 
södra ände. I punkt 17A009 utfördes ett försök på 4,3 meters djup. I punkt 20A002 
utfördes försök på tre djup, 2 m, 4 m och 6 meter under markytan.  

Odränerad skjuvhållfasthet vid punkt 17A009 ligger på ca 23 – 24,0 kPa. 

Odränerad skjuvhållfasthet vid punkt 20A002 ligger på cirka 15 kPa 

Klassificering enligt SS-EN/ISO 14688-2:2004 ”Geoteknisk undersökning och provning, 
Identifiering och klassificering av jord Del : Klassificeringsprinciper”. 

Tabell 4.1 Benämning av leran med avseende på odränerad skjuvhållfasthet. 

Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet [kPa] 

Extremt låg < 10 

Mycket låg 10 till 20 

Låg 20 till 40 

Medium 40 till 75 

Hög 75 till 150 

Mycket hög 150 till 300 

Extremt hög > 300 

 

 

 

 



 
 

PM GEOTEKNIK  

Sid 7 (10) 

4.3.2 Vattenkvot och Konflytgräns 

Tabell 4.2. Vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet för leran vid borrpunkt 17A002. 

 

Tabell 4.3. Vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet för leran vid borrpunkt 17A004. 

Djup under mark-
yta 

Vattenkvot [%] Konflytgräns [%] Sensitivitet 

3,8 50 56 - 

5,0 52 52 - 

6,0 59 57 - 

7,0 52 49 - 

 

Tabell 4.4. Vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet för leran vid borrpunkt 20A002. 

Djup under mark-
yta 

Vattenkvot [%] Konflytgräns [%] Sensitivitet 

1,3 52 58 - 

2,4 61 53 - 

4,2 58 52 - 

 

4.3.3 Materialtyp och tjälfarlighetsklass 

Materialtyp och tjälfarlighetsklass har bestämts i 9 st undersökningspunkter, se tabell 
4.1. 

Tabell 4.5. Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 13. 

Undersökningspunkt Djup Materialtyp Tjälfarlighetsklass 
17A002 0,0 – 0,3 5B 4 
 0,3 – 0,5 4B 3 
17A004 0,0 – 1,6 5A 4 
 1,6 – 7,0 4B 3 
17A005 0,2 – 2,2 4B 3 
17A001 0,0 – 1,0 5B 4 
 1,0 – 2,8 4B 3 
17A003 0,0 – 3,0 4B 3 
17A008 0,0 – 1,8 4B 3 
17A009 0,0 – 1,0 5B 4 
 1,0 – 4,0 4B 3 
20A002 0,0 – 0,5 5B 4 
 0,5 – 7,8 4B 3 
20A003 0,0 – 1,0  5B 4 
 1,0 – 3,2 4B 3 

Djup under mark-
yta 

Vattenkvot [%] Konflytgräns [%] Sensitivitet 

0,3 28 - - 

0,5 29 - - 

1,0 40 58 4 

2,0 63 62 13 

3,0 57 53 20 
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Prov på jorden taget inom fastighet Stockby 2:63 visar att det övre jordlagret tillhör 
materialtyp 5B med humushaltig siltig lera av torrskorpekaraktär. Underliggande jord-
lager tillhör materialtyp 4B med varvig lera av torrskorpekaraktär. Jorden är måttligt 
till mycket tjälfarlig och tillhör tjälfarlighetsklass 4 och 3. 

Prov på jorden taget söder om fastighet Stockby 3:68 visar att det övre jordlagret 
tillhör materialtyp 5A med grusig sandig siltig torrskorpelera. Underliggande jordlager 
tillhör materialtyp 4B med lera. Jorden är måttligt till mycket tjälfarlig och tillhör tjäl-
farlighetsklass 4 och 3. 

Prov på jorden taget söder om fastighet Stockby 3:69 visar att det övre jordlagret 
tillhör materialtyp 4B med varvig torrskorpelera med tunna siltskikt. Underliggande 
jordlager tillhör materialtyp 4B med lera av torrskorpekaraktär. Jorden är måttligt till 
mycket tjälfarlig och tillhör tjälfarlighetsklass 4 och 3. 

5 Hydrogeologiska förhållanden 
Se tillhörande MUR, daterad 2018-05-03. 

6 Stabilitetsförhållanden 

6.1 Planområdet 
Inga kända områden med stabilitetsproblem förekommer med dagens marknivåer och 
lastförhållanden. Inga schaktdjup är vid skrivande av detta PM kända, endast översikt-
liga stabilitetsberäkningar har därför utförts med odränerad analys baserat på en jord-
profil med karakteristiska hållfasthetsvärden för områdets södra del, sammanställda i 
tabell 6.1. 

Planområdet består i stort av icke sluttande mark och inga betydande slänter som kan 
utgöra en skredrisk har identifierats. Fastigheten Stockby 3:69 består av ett mindre 
höjdparti som utgörs av fastmark och undersökningsområdet söder därom bedöms 
inte utgöra några stabilitetsproblem. 

6.2 Stockby 2:64  
Inom fastigheten Stockby 2:64 har ett större lerlager med bedömt låg till mycket låg 
skjuvhållfasthet identifierats. Området har bedömts utgöra den punkt med sämst sta-
bilitetsförutsättningar.  

Säkerhetsklass 2 antas gälla för byggskedet. För beräkningar med karakteristiska vär-
den i säkerhetsklass 2 är kravet på minsta säkerhetsfaktor Fc=1,5 vid odränerad ana-
lys och Fcø=1,30 vid kombinerad eller dränerad analys. Stabilitetsberäkning utfördes 
med beräkningsprogrammet SLOPE Geostudio 2012.   

Preliminära beräkningar visar att för öppen schakt ned till 2,0 meter djup med slänt-
lutning 1:1,5 och belastning 10 kPa av släntkrön är stabiliteten tillräcklig inom lerom-
rådet.  

Vid beräkningarna har erhållits säkerhetsfaktor Fc = 1,84 vid odränerad analys. 
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Tabell 6.1. Jordparametrar (karakteristiska värden) baserade på vingförsök och skruvprovtagning 
i punkt 20A002. 

Jordart Djup Hållfasthetsegenskap kN/m3 

Let 0,0 – 2,4 cu = 40 kPa Y = 17 
 

Le 2,4 – 7,8 cu = 12 kPa Y = 17 

 

Mn 7,8 – 8,4 φ' = 35° Y = 20 

 

 

  

7 Erosion 
Planområdet utgörs av fastmark, hårdgjorda ytor samt ytor med riklig markvegetation. 
Inga betydande vattendrag har påträffats, detta medför att sannolikheten för bety-
dande fluvial eller eolisk erosion anses som ringa.  

8 Rekommendationer 

8.1 Geoteknisk kategori 
Geoteknisk kategori 2 kan tillämpas i projektet då det omfattar konventionella typer av 
byggnadsverk och grundläggning utan exceptionell risk för omgivningspåverkan eller 
speciella jord- eller belastningsförhållanden. 

8.2 Schakt och grundläggning 
Vid skrivandet av denna PM är placeringen och lasterna från planerade byggnader och 
eventuella uppfyllnader okända. 

För större byggnader bedöms grundläggning med stödpålar till berg kunna bli aktuellt. 
Pålar bör allmänt inte göras kortare än 3 meter. För mindre förhållandevis lätta bygg-
nader bedöms grundläggning på fast mark med plintar eller platta på mark kunna bli 
aktuellt. 

På grund av uppmätta grundvattennivåer kan eventuell källare under befintlig mark 
behöva göras med tät konstruktion.  

Det ska beaktas att jorden till viss del innehåller silt och därmed kan vara flytbenägen. 
Schakt och packning bör undvikas vid tjällossning, snösmältning och perioder med 
riklig nederbörd. 

Jordlagren som innehåller siltig lera och finsandig silt bedöms vara mycket tjällyftande 
vilket innebär att de ska skyddas mot frysning i byggskedet. 

Rekommenderad släntlutning i friktionsjord ovan grundvattennivån är 1:1,5. Med 
schaktbotten under grundvattennivån bör släntlutningen fastställas från fall till fall i 
samråd med geotekniker. Schakt djupare än 1,5 meter i kohesionsjord bör utformas i 
samråd med geotekniker.  
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Sättningar kan uppkomma i till exempel lerjord och dåligt packad fyllning vid belast-
ning från byggnader och uppfyllnader, eller från grundvattensänkning. Undersökningen 
visar att lerlager förekommer på flera platser inom undersökningsområdet. Sättnings-
parametrar för leran har emellertid inte erhållits i detta skede, inför vidare projekte-
ring bör detta göras för att beräkna storleken på eventuella sättningar vid belastning. I 
de nu utförda punkterna bedöms påträffad lera inte vara särskilt sättningskänslig. 

Markanvändningen bedöms, med hänsyn till tolkade bergnivåer, kunna utformas så att 
behovet av bergschakt kan minimeras. 

8.3 Kompletterande undersökning 
Kompletterande geotekniska undersökningar med bestämning av jordlagerföljd, 
materialparametrar och bergnivåer kommer att erfordras för att klargöra meto-
der/lösningar i samband med detaljprojektering av byggnader, gator, VA, eventuella 
uppfyllnader m m.  

För att erhålla korrekta grundvattennivåer rekommenderas pejling kontinuerligt, ca 1 
gång i månaden, under 1 år. 


