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Entré Skogås, Huddinge kommun 
Underlag för detaljplan 
 
PM angående mark- och grundläggningsförhållanden  
 
 
Uppdrag 
 
På uppdrag av Marktema AB har Ulf Johnson Geo AB utfört en översiktlig geo-
teknisk undersökning inom ett område i Skogås som planeras att bli exploaterat 
för handel m m. Syftet är att i ett tidigt skede kartlägga markförhållandena som 
underlag för kommunens fortsatta planering och projektering av området. Utred-
ningen är baserad på ett begränsat antal sonderingar och provtagningar samt karte-
ringar i fält. Kompletterande undersökningar och utredningar kommer att behöva 
utföras i senare skeden vartefter projektet framskrider.  
 
Resultatet av de utförda fält- och laboratorieundersökningarna redovisas i hand-
lingen ”Markteknisk undersökningsrapport, översiktlig geoteknik undersökning”, 
daterad 2013-05-31.  
 
 
Underlag 
 
Det planerade området framgår av en programkarta upprättad av Huddinge kom-
mun. Det planeras en hantverksby, handel, anläggningar för idrott, gator och dag-
vattenanläggningar inklusive en damm.  
 
 
Markförhållanden 
 
Området kännetecknas av en markerad dalgång i nordväst-sydostlig riktning som 
omges av höjdområden. Höjdområdena består av berg och morän i dagen, medan 
den låglänta terrängen består av organisk jord (torv och gyttja) och lera. Ovanpå 
den naturliga jorden finns fyllningsmassor som lagts ut under årens lopp där vä-
gar, parkeringsytor, byggnader, idrottsplatser m m har anlagts. 
 
Markytan ligger som lägst, ca +21, inom den låglänta terrängen. Inom denna del 
ligger grundvattenytan generellt högt, dvs i genomsnitt i nivå med markytan. 
    
På ritning G101 redovisas översiktligt olika delområden med olika jordartsförhål-
landen, baserat dels på utförda geotekniska undersökningar och dels på kartering-
ar i fält. De olika delområdena är:  
 

- Område med organisk jord (torv och gyttja) ovan lera 
- Område med lera som saknar organisk ytjord 
- Områden med morän eller annan fast jord (friktionsjord, torrskorpelera) 
- Områden med berg i dagen eller berg under tunt jordtäcke 
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Gränserna för befintlig fyllningsjord har inte karterats i detalj och framgår inte på 
ritningen.  
 
 
Grundläggning, markförstärkningsåtgärder 
 
Grundläggningen för byggnader och behov av markförstärkningsåtgärder för ga-
tor, ledningar och hårdgjorda ytor kan i grova drag kopplas till de olika delområ-
dena (med olika jordarter) som finns redovisade på ritning G101. Informationen är 
i flera avseenden översiktlig och är främst tänkt att användas som hjälp för ut-
formningen av området i ett tidigt skede. Kompletterande fält- och laboratorieun-
dersökningar behöver utföras när mer detaljerade uppgifter föreligger beträffande 
områdets planerade höjdsättning och lägena för gator, byggnader och anläggning-
ar. 
 
 
Områden med berg i dagen och morän 
 
Byggnader grundläggs med plattor på berg eller morän. Inga markförstärkningsåt-
gärder erfordras för gator, ledningar och hårdgjorda ytor. 
 
 
Områden med lera 
 
Byggnader grundläggs med pålar som nedförs till morän eller berg. Golv utförs 
fribärande. Pålarna kan förväntas tränga ner minst till nivåerna för erhållna sond-
stopp (se ritning G102), eventuellt något djupare. 
 
Inga markförstärkningsåtgärder erfordras för gator, ledningar och hårdgjorda ytor 
under förutsättning att nuvarande marknivåer kan bibehållas. Ifall uppfyllning 
behöver ske kommer marksättningar att inträffa, vilket i så fall medför behov av 
markförstärkningar inom dessa ytor. Exempel på lämpliga åtgärder är lättfyllning 
och kalkcementpelare. 
 
 
Område med organisk jord ovan lera 
 
Byggnader grundläggs med pålar som nedförs till morän eller berg. Golv utförs 
fribärande. Pålarna kan förväntas tränga ner minst till nivåerna för erhållna sond-
stopp (se ritning G102), eventuellt något djupare. 
 
Markförstärkningsåtgärder krävs för gator, ledningar och hårdgjorda ytor för att 
reducera framtida marksättningar. Lämpliga åtgärder är kalkcementpelare, verti-
kaldränering eller lastkompensation med lättfyllning. Området behöver höjdsättas 
på ett optimalt sätt med hänsyn till dagvattenavledning, byggnaders dräneringsni-
våer och omfattning av markförstärkningsåtgärder. Viss uppfyllning av marken 
bedöms vara oundviklig på grund av de höga grundvattennivåerna. Dagvatten-
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dammar och tillhörande lednings-/dikessystem behöver utformas så att tillräcklig 
säkerhet mot skred uppnås, dvs djupet från markytan till schaktbotten behöver 
begränsas och slänterna utföras med flack lutning.     
 
 
Markföroreningar 
 
Inga miljötekniska markundersökningar har utförts i detta skede. Inventeringar 
och undersökningar av eventuella markföroreningar (främst inom områden med 
befintlig fyllning) kommer dock att behöva utföras.  
 
 
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 
 
Möjligheter till LOD är närmast obefintlig på grund av förekomsten av täta jord-
lager och hög grundvattenyta inom större delen av området. Vid avledning av 
dagvatten bör dock fördröjningsmagasin anläggas för att reducera flödena.    
 
 
Ulf Johnson Geo AB 
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