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Uppdragsnamn
Södra Hallsta
Uppdragsgivare
Vestigia Fastigheter
Kontaktperson
Jens Nordin

Vår handläggare
Tomas Schedwin/Jonas Nilsson

Datum
2020-11-06

1 Objekt
Bjerking AB har på uppdrag av Vestigia Fastigheter utfört en geoteknisk utredning på 
fastigheten Salem 27:1 samt Salem 5:22 som underlag för projektering av två bostadshus. Det 
undersökta området ligger i Rönninge, Salems kommun. 

Figur 1-1: Undersökt område ungefärligt markerat med streckad gränslinje. Bild från Eniro.

2 Ändamål
Syftet med uppdraget har varit att klarlägga geotekniska förhållanden och förutsättningar inför 
uppförande av planerade hus.

Syftet med denna PM är att inom projektet kommunicera geotekniska förutsättningar samt att 
ge rekommendationer för schakter, grundläggning och grundläggningsarbeten

Denna PM utgör underlag för projektering och ingår inte i ett eventuellt 
förfrågningsunderlag.
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3 Utförda undersökningar
3.1 Geotekniska undersökningar

Resultatet av utförda undersökningar framgår av MUR (markteknisk 
undersökningsrapport) med uppdragsnummer 19U1807, dat. 2020-11-06 samt 2020-09-
25 upprättad av Bjerking AB. 

3.2 Övriga underlag
 Ledningsunderlag från ledningskollen.se.

 Modellfiler

o L31_p_01.dwg daterad 2020-10-15 

 Platsbesök av handläggande geotekniker 2020-08-14.

4 Styrande Dokument
Denna PM ansluter till SS-EN 1997 med tillhörande nationell bilaga enligt Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (Eurokoder), BFS 
2013:10, EKS 10.

5 Geoteknisk Kategori
Utredning är utförd i enlighet med geoteknisk kategori 2 (GK2).

6 Planerade konstruktioner
Planerade konstruktioner utgörs av 2 stycken bostadshus, Husen benämns som 
Rönningeporten 2 och Rönningeporten 3.

Rönningeporten 2 uppförs i 5 våningar med en lägsta golvnivå på +28,36.

Rönningeporten 3 uppförs i 6 våningar med en lägsta golvnivå på +30,93.

7 Topografi, mark- och geotekniska förhållanden
Markytans nivå har uppmätts till mellan + 27,6 och + 32,5 och utgörs asfalterade ytor och 
gräsytor.

Rönningeporten 2

Fyllning

Fyllningen består av grusig sand och lerig sand med inslag av växtdelar. Fyllningen har en 
mäktighet på mellan 0,2-1,8 meter.

Friktionsjord

Den naturligt förekommande friktionsjorden utgörs av grusig sandig morän och sandig siltig 
morän.

Block har genomborrats i 4 av 4 utförda Jord-Bergsonderingar.

Det är osäkert huruvida block har genomborrats i direkt anslutning till bergöverytan i 
undersökningsborrhål 20B59.

Berg

Bergets överyta registrerades på en nivå mellan +27,5 och +21,7 vilket motsvarar 1,4 och 6,0 
meter under befintlig markyta.
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Tolkningen av bergets överyta var osäker i undersökningsborrhål 20B59.

Grundvatten

Grundvattnets trycknivå har uppmätts i grundvattenrör och 20B59GV och har under perioden 
2020-10-16 – 2020-11-02 uppmätts till +25,2 – +25,3 vilket motsvarar 2,5 och 2,4 m under 
befintlig marknivå i läge för grundvattenröret.

Rönningporten 3

Fyllning

Fyllningen består av sandigt grus. Fyllningen har en mäktighet på mellan 0,7 och 2 meter.

Det sandiga gruset tillhör materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1.

Lera/kohesionsjord

Leran har en mäktighet på mellan 0 till 1 meter och består av torrskorpelera och siltig lera. 
Inslag av lerig, siltig, sandig gyttja med en mäktighet på 0,4 meter samt silt med en mäktighet 
på 1,5meter påträffades i borrhål 20B54.

Leran har en tjälfarlighetsklass på 5A och en tjälfarlighet på 4. Gyttjan är av materialtyp 6A och 
har en tjälfarlighetsklass på 3. Silten är av materialtyp 5A och en tjälfarlighetsklass på 4.

Friktionsjord

Den naturligt förekommande friktionsjorden utgörs av grusig sandig morän och sandig siltig 
morän.

Friktionsjorden tillhör materialtyp 3B och tillhör tjälfarlighetsklass 2. 

Berg

Bergets överyta har registrerats på nivå +27,5 – +23,3 vilket motsvarar 1,3 – 5,5 m under 
befintlig marknivå 

Grundvatten

Grundvattnets trycknivå har uppmätts i grundvattenrör 20B54GV under perioden 2020-10-16 – 
2020-11-02 uppmätts till +28,7 – +28,4 vilket motsvarar 3,1 – 3,4 m under befintlig marknivå i 
läge för grundvattenröret.
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8 Radon och gammastrålning
8.1 Genomförande
Mätningar av radon i jordluft och strålning från berghällar har genomförts med radonmätare av 
typen MARKUS 10 och en gammaspekrometer av typen Exploranium Super Spec GT 32. 
Mätpunkters positioner framgår i planritning G-10-1-02. 

8.2 Bedömningsgrunder radon och gammastrålning
Utförda mätningar jämförs mot de bedömningsgrunder som framgår i Byggforskningsrådets 
skrift ”Markradon – Riktlinjer för markradonundersökning” (Byggforskningsrådet T20, 1989) och 
Radonboken – förebyggande åtgärder i nya byggnader (Clavensjö & Åkerblom, 2019). Se tabell 
1–3.

Tabell 8-1. Riktlinjer för radonhalt i mark. (Clavensjö & Åkerblom, 2019). Halter i kBq/m3 luft.

Material Lågradonmark Normalradonmark Högradonmark

Morän, Grus <10 10–50 >50

Lera <60 60–120 >120

Tabell 8-2. Radonklassning och åtgärdskrav för grundläggning i syfte att inte överstiga 
gränsvärde för radon i inomhusluft. (Byggforskningsrådet T20, 1989).

Riskklass Åtgärdskrav

Högradonmark Radonsäkert utförande

Normalradonmark Radonskyddat utförande

Lågradonmark Traditionellt utförande

8.3 Bedömningsgrunder Radiumhalt
Halten radium beräknas baserat på uppmätta uranhalter. Resultatet jämförs mot de 
bedömningsgrunder som framgår i ”Radonboken – förebyggande åtgärder i nya byggnader” av 
Clavensjö och Åkerblom (2019). Se tabell 3.

Tabell 8-3. Riktlinjer för radiumhalt (Bq/kg) i mark bestående av sprängsten eller berghäll. 
(Clavensjö & Åkerblom, 2019).

Material Lågradonmark Normalradonmark Högradonmark

Berg <60 60–200 >200

Sprängsten/Kross <25 25–100 >100

8.4 Aktivitetsindex
Aktivitetsindex beskriver den sammantagna gammastrålningen från ett material. Aktivitetsindex 
har beräknats baserat på de uppmätta halterna av radium-226, kalium-40 och torium-232 på 
berghällarna i undersökningsområdet. Indexet indikerar materialets lämplighet som 
byggnadsmaterial, till exempel som återfyllnad som husgrund efter bergschakt. 
Strålskyddsdirektivet från UE (2013/59/Euratom) anger att om aktivitetsindex för ett 
byggnadsmaterial är högre än 1 får materialet inte användas på sådant sätt att exponeringen 
från gammastrålningen från materialet riskerar att överstiga 1 millisievert per år. 
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Strålskyddsmyndigheten (SSMFS, 2018) beskriver att om aktivitetsindex är under 1 kan 
materialet användas obehindrat, men om det överstiger 1 ska materialet inte användas på 
sådant sätt att människor risker att utsättas för stråldos över 1 millisievert per år.

8.5 Resultat
Resultaten från radonmätningarna visar att radon förekommer i jordluften i halter som motsvarar 
normalradonmark vid två punkter, R3 och R5, medan övriga punkter inte visade på några 
mätbara radonhalter. Se tabell 4. Det ska dock nämnas att radonmätningarna inte genomförts 
tillräckligt djupt för att erhålla representativa resultat. Detta beror på att marken vid de flesta 
mätpunkter var hårt packad och svårgenomtränglig, även med slagborrmaskin. Med 
försiktighetsprincipen bör man anta något högre halter av radon i jordluften.

Tabell 8-4. Resultat av radonmätning och markklassning.

Mätpunkt Radonhalt i jordluft (kBq/m3) Bedömning

R1 0 Lågradonmark

R2 0 Lågradonmark

R3 24 Normalradonmark

R4 0 Lågradonmark

R5 18 Normalradonmark

Beräknad radiumhalt uppgår till över 300 Bq/kg berg på västra sidan av vägen, över riktlinjen för 
högradonmark (200 Bq/kg berg).

Aktivitetsindex visar på 0,84–1,16 på berget öst om vägen och 1,7–3,49 på berghällen väst om 
vägen.

Tabell 8-5. Resultat från gammaspekrometrimätningar och beräknade radiumhalter.

ID
K

(%)
U

(ppm)
Th

(ppm)
Dosraten 
(µSv/h)

Ra
(Bq/kg)

Aktivitets-
index Material Bedömning

G1 3,5 10,9 44,7 0,272 134,07 1,70 Berg Normalradonmark

G2 4,7 14,7 45,8 0,3194 180,81 2,00 Berg Högradonmark

G3 4,9 25,1 97,7 0,5613 308,73 3,49 Berg Högradonmark

G4 4 4,6 28 0,1843 56,58 1,16 Berg Normalradonmark

G5 5,1 4,6 8,1 0,137 56,58 0,88 Berg Normalradonmark

G6 3,8 4,4 14,2 0,1359 54,12 0,86 Berg Normalradonmark

G7 5,2 3,4 8 0,1299 41,82 0,84 Berg Normalradonmark

8.6 Utvärdering och rekommendationer
Dosraten och aktivitetsindex är på vissa positioner relativt höga. Detta måste beaktas vid 
eventuell återanvändning av bergmaterialet så som sprängsten/krossmassor. Sammantaget bör 
östra området klassas som normalradonmark och västra området klassas som högradonmark 
vilket innebär att byggnader i östra området ska byggas radonskyddat och byggnader i västra 
området ska byggas radonsäkrat. 
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9 Sulfidförekomster
Borrkax från jord-berg-sondering har provtagits från två punkter, 20B53 och 20B60 och samlats 
till två samlingsprov som vardera representerar cirka 0–3 meter under befintlig bergöveryta. 
Metod och provtagningspunkternas positioner framgår i MUR daterad 2020-10-27 och i 
planritning i G-10-1-01.

Borrkaxet har krossats, malts och homogeniserats samt analyserats avseende vanligt 
förekommande tungmetaller och totalhalt svavel av ALS ackrediterat laboratorium i Luleå.

9.1 Bedömningsgrunder
Mängden svavel jämförs mot Trafikverkets riktvärde för återanvändning av krossmassor i 
vägprojekt; Trafikverkets handbok för sulfider (2015), samt en remiss-rapport avseende 
hantering av sulfidförande bergmaterial beställd av Stockholms Stad (granskningshandling: 
2020). Hantering och rekommenderade metoder för provtagning och analys finns att hitta i 
Naturvårdsverkets handbok 2010:1. På grund av svavlets kemiska egenskaper bör följande 
parametrar beaktas:

 Försurning av vatten vid oxidation av materialet vilket riskerar negativa konsekvenser 
för ekosystem över en lång tid.

 Utfällning av andra oxider, bland annat tungmetaller kan leda till vidare processer som 
leder till korrosion av konstruktioner och igensättning av ledningar, mm. 

 Urlakning av andra metaller som i sin tur orsakar problem i omgivande miljöer.

Bedömningen görs med hänsyn till de risker som kan uppstå vid förändrad markanvändning 
(exponering och oxidation av sulfidhaltigt material) och återanvändning av berg i form av kross-
material.

Bedömningen tar till en början hänsyn till totalhalt av svavel och mängden kross-material som 
planeras att lossgöras/återanvändas och om halten svavel överstiger 1000 mg/kg torrsubstans 
bedöms det föreligga risk för att urlakning med försurning som följd föreligger. Ett följande steg i 
utredningen är att genomföra analyser som tar fram försurnings- och neutralisations-potential 
hos materialet. Detta är inte genomfört vid föreliggande rapports uppförande.

9.2 Resultat och bedömning
Analysresultaten visar att samlingsprovet från 20B53 innehåller 205 mg/kg svavel vilket är 
under riktvärdet för att göra vidare utredning. Samlingsprovet från 20B60 innehåller en 
svavelhalt på 2100 mg/kg vilket innebär att materialet bör genomgå vidare analyser.

Det är dock viktigt att beakta mängden svavelförande material som ska losshållas, vilken 
fraktion som det ska krossas till och vad det ska användas till. Om materialet inte utsätts för 
rinnande vatten är risken för negativ miljöpåverkan relativt liten. Om materialet å andra sidan 
består av relativt stora volymer, krossas till små fraktioner och utsätts för lakningsprocesser så 
som genom dagvattenhantering ökar risken för negativa miljökonsekvenser avsevärt.

9.3 Sammanfattning
 Samlingsprovet från 20B60 bör genomgå vidare analyser: laktest och beräkning av 

försurnings- och neutralisations-potential.

 Om materialet planeras att återanvändas bör man sträva efter att material med minst 
svavelhalt används vid till exempel dagvattenmagasin och krossdiken.

 Återanvändning av material med förhöjda halter av svavel ska hållas torrt, över 
grundvattennivån, och under hårdgjorda ytor.



Uppdrag nr. 19U1807
Sida 8 (13)

Bjerking AB

 Om det återanvända materialet överstiger 10 000 ton bör ett kontrollprogram för vidare 
provtagning av kross-massor och närliggande ytvattendrag upprättas.

 Inblandning av kalciumkarbonater (kalksten) i kross-massor fungerar som neutralisering 
av eventuellt försurat lakvatten. Mängden kalksten ska då beräknas.

 

10 Schakt- och sättnings- och stabilitetsförhållanden
Schaktstabilitet för grundläggning 

Tillfällig/permanent schakt som utförs max släntlutning 1:1,5 med trafiklast minst 1 m från 
släntkrön ner till 2 m djup.

Markstabilitet/bärighet

Innan etablering av exempelvis en mobilkran/betongpumpbil ska geotekniker kontaktas för att 
kontrollera att jorden har erforderlig bärförmåga. 

Bergschakt

Bergschakt bedöms bli aktuellt vid Rönningeporten 2.

Bergschakt bedöms bli som mest cirka 1,5 meter. Osäkerheter i bedömningen av mängden 
bergschakt finns då geoteknisk sondering ej kunde utföras i de östra delarna av 
Rönningeporten 2 på grund av skog och slänt.
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11 Grundläggning av byggnader
Rönningeporten 2

Huset föreslås att grundläggas med pålgrundläggning och delvis med plattgrundläggning. Detta 
för att undvika differentialstättningar mellan grundläggning på berg och grundläggning på 
friktionsjord.

Grundläggning föreslås ske med borrade pålar av stål.
Borrade pålar förutsetts borras minst 0,5 m eller 3x pålens diameter i friskt berg.

Pållängder genom jord varierar mellan 3,2 – 6,1 m med en medellängd på 4,2 m.

Lägsta golv utförs som fribärande.

Vid övergången mellan plattgrundläggning utförs pålning med borrade pålar för att pålarna ska 
erhålla erfoderligt sidostöd. Borrade pålar rekommenderas att användas där pålens längd 
genom jord understiger 3 m.

Plattgrundläggning

Plattgrundläggning ska utföras tjälsäkert.

Plattgrundläggning aktualiseras för del av undersökningsområdet. Vid grundläggning med 
plattor ska grundläggning ske på berg eller sprängt berg, på minst 0,2 m packad fyllning på berg 
eller på packad sprängbotten. All befintlig fyllning och jord schaktas bort. Packad fyllning utförs 
enligt AMA Anläggning 17 CEB.2. Bergschakt för grundläggning på fast berg utförs enligt AMA 
17 CBC.562 Packad sprängbotten utförs enligt AMA 17 CBC.561

Rönningeporten 3

Huset föreslås att grundläggas med pålgrundläggning och delvis med plattgrundläggning. Detta 
för att undvika differentialsättningar mellan grundläggning på berg och grundläggning på 
friktionsjord.

Pålgrundläggning

Grundläggning föreslås ske med borrade pålar av stål.
Borrade pålar förutsetts borras minst 0,5 m eller 3x pålens diameter i friskt berg.

Pållängder genom jord varierar mellan 3,8 – 1 m med en medellängd på 2,6 m.

Lägsta golv utförs som fribärande.

Vid övergången mellan plattgrundläggningr utförs pålning med borrade pålar för att pålarna ska 
erhålla erfoderligt sidostöd. Borrade pålar rekommenderas att användas där pålens längd 
genom jord understiger 3 m.

Plattgrundläggning

Plattgrundläggning ska utföras tjälsäkert.

Plattgrundläggning aktualiseras för del av undersökningsområdet. Vid grundläggning med 
plattor ska grundläggning ske på berg eller sprängt berg, på minst 0,2 m packad fyllning på berg 
eller på packad sprängbotten. All befintlig fyllning och jord schaktas bort. Packad fyllning utförs 
enligt AMA Anläggning 17 CEB.2. Bergschakt för grundläggning på fast berg utförs enligt AMA 
17 CBC.562 Packad sprängbotten utförs enligt AMA 17 CBC.561.
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Grundläggning avseende radon

Med avseende på att marken klassas som högradonmark väst om vägen och lågradonmark öst 
om vägen ska byggnaderna minst uppföras radonsäkert på västra delen och radonskyddat på 
östra delen.

12 Grundvattenhantering
Grundvattennivåerna bedöms ej utgöra ett problem om grundläggning utförs utan källare och på 
en högre nivå än grundvattennivåerna.

Länshållning av exempelvis nederbörd och tillrinnande markvatten ska förutsättas.

13 Dimensionering
Säkerhetsklass vid dimensionering av grundläggning rekommenderas att hänföras till 
Säkerhetsklass 2 (SK2).

Materialparametrar

Partialkoefficient 
𝜸𝑴Egenskap Jordlager Värde

DA-2 DA-3
Odränerad skjuvhållfasthet 𝑐𝑢 - 1 1,5

Friktionsvinkel 𝜙´𝑘 tan 32 1 1,3

Effektiv kohesion c´k - 1 1,3

Tunghet k ovan gvy 18 kN/m3 1 1

Tunghet k under gvy 9 kN/m3 1 1

E-modul Ek

Befintlig fyllning

--- --- ---
Odränerad skjuvhållfasthet 𝑐𝑢 20kPa 1 1,5

Friktionsvinkel 𝜙´ 29 1 1,3
Effektiv kohesion c´k 0,1 * 𝑐𝑢 1 1,3
Tunghet k ovan gvy 18 kN/m3 1 1

Tunghet k under gvy 9 kN/m3 1 1
E-modul Ek

Kohesionsjord 
av lera och silt

--- --- ---
Odränerad skjuvhållfasthet 𝑐𝑢 - 1 1,5

Friktionsvinkel 𝜙´ 35 1 1,3
Effektiv kohesion c´k - 1 1,3
Tunghet k ovan gvy 18 1 1

Tunghet k under gvy 9 1 1

E-modul Ek

Friktionsjord, 
sandig grusig 

Siltmorän

8 --- ---
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Tabell 13-1 beräkning av η-faktor

Omräkningsfaktor η vid plattgrundläggning.

Förklaring Utvärdering

η1 Egenskapens naturliga variation. 1

η2 Antal oberoende undersökningspunkter. 0,9

η3 Osäkerhet relaterad till bestämning av jordens egenskaper. 1

η4 Geokonstruktionens närhet till undersökningspunkt. 1

η5 Omfattning av den del av marken som bestämmer beteendet hos 
geokonstruktion i det betraktade gränstillståndet.

Bestäms av 
konstruktör

η6 Geokonstruktionens förmåga att överföra laster från veka till fasta 
delar i marken.

Bestäms av 
konstruktör

η7 Typ av brottmekanism (sprött eller segt). Bestäms av 
konstruktör

η8 Parameterns betydelse i förhållande till övriga dimensionerade 
egenskaper.

x Bestäms av 
konstruktör

Sammanvägd omräkningsfaktor (η1 η2 η3 η5 η8): -
Tabell 13-2 beräkning av η-faktor

Omräkningsfaktor η vid påldimensionering.

Förklaring Utvärdering

η1*η2* 
η2

η3

η4

η5

η6

η7

η8

Naturlig variation samt antal oberoende undersökningspunkter

Osäkerhet relaterad till undersökningsmetoden

Geokonstruktionens närhet till undersökningspunkt

Omfattning av den del av jorden som bestämmer beteendet hos 
geokonstruktion i det betraktade gränstillståndet

Geokonstruktionens förmåga att överföra laster mellan pålar.

Typ av brottmekanism vid böjknäckning (sprött eller segt brott)

Jordparameterns betydelse i förhållande till osäkerheter 
relaterade till andra lastgivande eller mothållande parametrar

1

0,9

1

Bestäms av konstruktör

Bestäms av konstruktör

Bestäms av konstruktör

Bestäms av konstruktör

Sammanvägd omräkningsfaktor (η1 η2 η3 η5 η8): -
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Dimensionerande bärförmåga på berg

Dimensionerande bärförmåga på berg väljs utifrån bergart, sprickighet, bergkvalitet och 
sprickplan. Dimensionerande bärförmåga på berg bedöms utgöras till max 1 MPa.

14 Förslag till kompletterande undersökningar
Innan arbeten påbörjas ska en riskanalys för vibrationsalstrande arbeten upprättas.

Bjerking AB

Tomas Schedwin/Jonas Nilsson
010 211 86 11
Tomas.schedwin@bjerking.se

Granskad av

Jens Torsteinsrud
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