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 Objekt
På uppdrag av Nynäshamns kommun, har Norconsult AB utfört en geoteknisk utredning och
undersökningar inför en detaljplan för del av Vansta 5:50 i Nynäshamns kommun. I området planeras
en förskola. I föreliggande PM Geoteknik med tillhörande bilagor redovisas de geotekniska
förutsättningarna inom området. I Figur 1 visas en översiktsbild över området.

Figur 1. Översiktsbild, aktuellt utredningsområde markerat i rött. (https://minkarta.lantmateriet.se, 2020)

 Syfte
Utredningens syfte är att göra en geoteknisk bedömning av möjligheten till exploatering och
grundläggning i området. Utredningen skall innehålla en bedömning av lämplig placering av
bebyggelse samt kartläggning av problemområden och grundläggningsförhållanden. Risk för ras och
skred samt förekomst av sulfid skall även utredas.

 Underlag

Utförda geotekniska fält- samt laboratorieundersökningar inom aktuellt område redovisas i separat
handling, Markteknisk undersökningsrapport geoteknik (MUR/Geo), med samma uppdragsnummer
och datum som föreliggande handling. I denna framgår även övrigt underlag vilket legat till grund för
utredningen.
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 Befintliga förhållanden
För detaljer avseende topografi samt borrhålens och undersökningsområdets läge, samt
sonderingsresultaten hänvisas till tillhörande markteknisk undersökningsrapport geoteknik
(MUR/Geo), med samma uppdragsnummer och datum som föreliggande handling. Alla nivåer är
angivna i höjdsystem RH2000.

 Befintliga anläggningar

Området avgränsas i norr av Körundavägen och i väster av en grusstig som löper längs fotbollsplanen
på Viksängens IP. Två höga belysningsmaster kantar grusstigen. Öster om området ligger två
fastigheter med enfamiljshus. Genom det östra området går en äldre asfalterad gångväg, vilken är
kantad av belysningsstolpar med luftburna ledningar mellan. I områdets norra del finns ett
betongfundament som ser ut att utgöra rester av grundläggningen av en mindre byggnad, vilken finns
markerad på grundkartan.

 Topografi och markbeskaffenhet

Området är till största delen täckt av skog, främst lövträd men även en del barrträd. Berg i dagen eller
ytnära berg förekommer i slänten och på det östra området. Bergets högsta punkt, i den södra
centrala delen ligger på nivån +53. På östra delen är det nära till berg och markytan är blockig, se
Figur 4. Marknivån varierar mellan ca +47 och +51. Väster om berget sluttar marken brant ner mot ett
planare område. Skogsmarken övergår i ängsmark mot det plana området som gränsar till
fotbollsplanen, där marknivån varierar mellan ca +39 och +40.

Figur 2. Vy från Körundavägen, västra delen. (Fältbesök, 2020-09-10)
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Figur 3. Vy från norra delen av gångvägen söderut. (Fältbesök, 2020-09-10)

Figur 4. Vy från gångvägen österut. (Fältbesök, 2020-09-10)

Figur 5. Bergslänt. (Fältbesök, 2020-09-10)
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 Geotekniska förhållanden

För detaljer avseende topografi samt borrhålens läge och sonderingsresultaten hänvisas till tillhörande
Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEO), med samma uppdragsnummer och datum som
föreliggande handling. I Bilaga 1 finns en planritning med tolkade förhållanden. En översikt kan även
ses i Figur 6.

Materialtyp och tjälfarlighetsklass är klassificerade enligt AMA Anläggning 17.

Figur 6. Bilaga 1 -Tolkade jordarter plan.

 Västra området

De översta 0 – 1,5 meterna av jordprofilen utgörs av fyllningsjord bestående av humushaltig sandig
siltig torrskorpelera med växtdelar. Lager med fyllningsjord av humushaltig grusig sand med växtdelar
förekommer. Fyllningsjorden tillför materialtyp 5B och tjälfarlighetsklass 4. Fyllningsjorden underlagras
av mellan 0,5 – 4 m lera, varav de översta ca 0,5 - 2 metrarna utgörs av torrskorpelera. Leran tillhör
materialtyp 4B-5A och tjälfarlighetsklass 3-4. Leran har ofta enstaka tunna slitskikt. Leran underlagras
av sandig silt eller sandigt siltigt grus. Silten tillhör materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. Gruset
tillhör materialtyp 4A och tjälfarlighetsklass 3.  Sonderat jorddjup varierar mellan ca 1,3 och 5,5 meter.
Djup till fastbotten ökar utifrån slänten och är som störst i den norra delen av området.

 Östra delen

I området finns berget i dagen i och markytan är blockig. I undersökta punkter varierar djupet till berg
mellan ca 0,1 - 2,3 m. Provtagen jord har klassificerats som fyllningsjord av sandigt siltigt grus med
växtdelar. Fyllningsjorden tillhör materialklass 5B och tjälfarlighetsklass 4.



Uppdragsnr: 107 20 31 Version: 1.0
DEL AV VANSTA 5:50  |  PM Geoteknik

n:\107\20\1072031\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\rapport\pm\pm geoteknik-vansta 5 50.docx 2020-10-21  |  8(12)

 Hydrogeologiska förhållanden

Inget vatten har observerats i samband med de geotekniska undersökningarna. Variation av
grundvattennivån förekommer under året och nivån brukar vara som högst på våren i samband med
snösmältningsperioden eller sent på hösten samt efter kraftig nederbörd.

På den centrala och östra delen installerades inget grundvattenrör då sonderat jorddjup var begränsat
och inget vatten observerats. Vid nederbörd strömmar vattnet från höjdområdet ner mot omgivande
lägre markområden. Dock kan lokala täta svackor i berget fyllas med vatten.

På den västra delen av området installerades ett grundvattenrör i undersökningspunkt 20NC07. Röret
har pejlats 2 gånger, se Tabell 1. Lägsta grundvattennivån ligger under +35,2, mer än 4 meter under
markytan. Högsta grundvattenytan kan antas ligga ungefär i underkant på torrskorpeleran, vilken
ligger ca 2-3 m under markytan.

Tabell 1 Hydrogeologiska undersökningar

Punkt ID 20NC07GW

Marknivå +39.2

Nivå 2020-09-16 Torrt (+35,2)

Nivå 2020-10-09 +35,7

Meter under markytan >4  –  3,5 m
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 Bergtekniska förhållanden

Enligt SGU’s berggundskarta utgörs berggrunden i området till största delen av bergarten vacka. Det
sydöstra hörnet av området utgörs av tonalit-granodiorit. Se Figur 7.

Figur 7 SGU:s Berggrundskartan SGU:s kartvisare, aktuellt område markerat i rött.
(Källa: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-berg-50-250-tusen.html)
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 Sättningar och Stabilitet

 Sättningar

Vid ökade marknivåer och marklaster kan sättningar uppstå. Sättningar i kohesionsjord kan ske
mycket långsamt och beroende på lastfall kan sättningarna pågå i flera år. En långvarigt sänkt
grundvattennivå kan också leda till marksättningar.

 Västra området

Här förekommer sättningsbenägna jordarter, kohesionsjord (lera), vars mäktighet ökar med avståndet
till slänten och är som störst i den norra delen. Den sättnings benägna leran har dock en begränsad
tjocklek, som mest ca 2 m inom området, på ett djup av ca 1,5 -2m under markytan. Inga
sättningsberäkningar har utförts, men marken bedöms kunna klara av begränsade marklaster med
endast mindre sättningar som följd.

 Östra området

I den östra delen av området är jorddjupet begränsat och där finns inga sättningsbenägna jordarter.

 Stabilitet

Området har en nivåskillnad på ca 8 m mellan det västra och östra området och slänten mellan
områdena är relativt brant. Där slänten är som brantast är berget i dagen.  Slänten är till största delen
täckt av jord och vegetation. Så länge inte material (berg eller jord) tas bort precis nedanför slänten
eller tillförs nära krönet bedöms slänten som stabil.

 Västra området

Området bedöms som stabilt under rådande förhållanden. Större uppfyllnader och/eller djupa schakter
i områdets västra delar kan ge upphov till stabilitetsproblem.

 Östra området

I den östra delen av området är jorddjupet begränsat och berget är i dagen eller nära markytan. Inga
stabilitetsproblem förväntas uppstå här, dock bör man inte utan vidare utredning tillföra laster i
närheten av släntkrönet.
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 Rekommendationer

 Sättningar

Sättningar kan uppkomma vid ökade marklaster i områdets västra del, där sättningsbenägen lera
finns. Problem med sättningar kan undvikas genom att begränsa påförda laster, tidig utläggning,
kompensationsgrundläggning genom användning av lättfyllning, alternativt utskiftning av lera.

 Stabilitet

Idag föreligger inga stabilitetsproblem i området. Större uppfyllnader och/eller djupa schakter i
områdets västra delar och i anslutning till slänten kan dock ge upphov till stabilitetsproblem.

 Radon

Utredning och mätning av radon bör utföras inom området som blir aktuellt för förskolan.

 Grundläggning

Markförhållandena varierar inom området, det medför att förhållandena blir platsspecifika och bör
utredas och bedömas från fall till fall.

I det västra området varierar jorddjupet och flera typer av grundläggning kan bli aktuellt beroende på
byggnadens placering. I den norra delen rekommenderas att byggnader grundläggs på spetsburna
pålar. Närmare slänten kan grundläggning utföras på plintar, alternativt som plattgrundläggning i
kombination med urgrävning av lera. Generellt är jordlagren förhållandevis fasta varpå ej
sättningskänsliga byggnader, till exempel enklare förrådsbyggnader, kan plattgrundläggas på befintlig
fyllningsjord, förutsatt att dagens marknivåer bibehålls. Marken skulle också utan åtgärder kunna
nyttjas som till exempel parkerings yta, förutsatt att dagens marknivåer inte höjs mer än ca 0,5 m.

Behöver marknivåerna höjas ytterligare kan åtgärder som kompensationsgrundläggning med
lättfyllning användas.

I det östra området kan byggnader grundläggas med platta på mark ovan friktionsjord eller berg. All
befintlig fyllning bör schaktas bort innan grundläggning utförs.

 Rekommenderad lokalisering av förskola

Ur geoteknisk och grundläggnings synpunkt är den östra delen att föredra för lokalisering av
förskolebyggnaden. Marken är stabil och här finns ingen risk för ras eller sättningar. Inga
markförbättringsåtgärder krävs för grundläggning. Dock kan det bli aktuellt med bergschakt för
grundläggning och ledningsschakter, även för borttagning av större markblock.
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 Förekomst av sulfider

Ingen sulfidjord har påträffats i området. Förekommande bergarter kan ha ett förhöjt innehåll av
sulfidmineraler, men stora variationer förekommer. När planerat läge för förskolan är beslutad bör en
riskbedömning angående miljöpåverkan av sulfidförande berg utföras, där hänsyn tas till mängden
bergschakt, bergartens sulfidmineralinnehåll, dess försurningsförmåga och omgivande vattendrags
försurningskänslighet.

 Rekommenderade kompletterande undersökningar

Området bedöms i stort lämpligt för exploatering, men ytterligare utredning kan krävas när läge,
utformning och nivåer har beslutats.

För projektering av pålgrundläggning av byggnader i västra delen rekommenderas ytterligare
undersökningar, till exempel hejarsondering för kontroll av nivåer för pålstopp och utvärdering av
friktionsvinkel i underliggande morän, samt kolvprovtagning av leran för utvärdering av
skjuvhållfasthet.

För projektering av grundläggning i den östra delen kan det behövas ytterligare jordberg-sondering
och inmätning av berg i dagen för noggrannare bestämning av bergytans läge.
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