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1 Uppdrag, Syfte 

Cowi AB har utfört en geoteknisk undersökning och utredning för uppförande av en 

förskola inom kommundelen Skogås i Huddinge kommun, på uppdrag av Huge Fas-

tigheter AB. 

Syftet med undersökningen är att klargöra befintliga grundläggningsförhållanden och 

grundläggningsförutsättningar inför byggnation av en förskola. 

2 Utförda undersökningar 

2.1 Tidigare utförda undersökningar 

Grundundersökning inför uppförandet av nuvarande paviljongförskola genomförd av 

Huddinge byggnadskontor 1968, enligt 11643.pdf och 11644.pdf erhållna 2017-08-09. 

2.2 Nu utförda undersökningar 

De geotekniska undersökningarna har utförts i augusti 2017. Undersökningarna är ut-

förda av fältgeotekniker Robert Halvarsson och Anneli Karlsson med borrbandvagn 

Geotech 604D. 

Undersökningspunkterna har satts ut Gustav Sahlin och mäts in av John Bucher på 

Cowi AB. Koordinatsystemet är Sweref 99 18 00 och höjdsystemet är RH 2000. 

Undersökningarna omfattar Jb-totalsondering, viktsondering, störd jordprovtagning 

samt installation av grundvattenrör. Totalt har sondering utförts i 11 punkter. Störd 

provtagning har utförts i 2 punkter Stickprovtagning har utförts i en punkt. Grundvat-

tenör har installerats i 1 punkt. 

Upptagna jordprover har analyserats vid geotekniskt laboratorium (MRM) med avse-

ende på jordart, materialtyp och tjälfarlighetsklass. Prov har undersökts från två prov-

tagningspunkter. Jordprover har även analyserats vid miljöteknisk laboratorium (Euro-

fins). 

3 Planerade byggnader 

Placering av planerad byggnad framgår av situationsplan. Situationplanen har erhållits 

i digitalt format 2017-08-08. 

Byggnaden planeras bestå av en huskropp. Färdigt golv enligt ritning är satt till 

+32.00. För position och utformning för se planritning G-01-1-001. 
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4 Befintliga förhållanden 

I nuläget ligger till största del en paviljongförskola på platsen. Grundläggning är 

okänd. Den nya förskolan kommer även rymmas delvis på parkeringsplatsen norr om 

den nuvarande förskolan och lekplatsen i söder. I öst och väst går cykelvägar. 

5 Mark- och jordlagerförhållanden 

5.1 Markförhållanden 

Den aktuella ytan utgörs av en byggnad samt asfalterade ytor. 

Någon meter söder om den planerade förskolan finns ett höjdparti med berg i dagen. 

Marknivåerna varierar från ca +31,5 i norr till ca +36 inom höjdpartiet söder om pla-

nerad byggnad. 

5.2 Jordlagerförhållanden 

Den nu utförda undersökningen visar att jordlagren huvudsakligen består av fyllning 

på lera ovan friktionsjord på berg.  

Fyllningens mäktighet är ca 0-2,0 m och består av sandigt grus. Fyllningen tillhör 

materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 2. 

Leran är rostfläckig och siltig med inslag av sand. Leran mäktighet varierar från ca 0-

5,5 m. Lerans mäktighet är som störst i undersökningspunkt 17CW04B. Leran tillhör 

materialtyp 4B och 5A och tjälfarlighetsklass 3 och 4. Lerans vattenkvot varierar mel-

lan 25-37% och konflytgräns varierar mellan 37-60% 

Friktionsjordens mäktighet varierar från ca 0-1,0 m. Friktionsjorden har ej undersökts 

med avseende på sten- och blockhalt m m.  

Djupet till berg varierar uppskattningsvis från 0 m (punkt 17CW11) till mer än 8 m 

(punkt 17CW02) under markytan. 

Klassificering av materialtyp och tjälfarlighetsklass är utförda enligt AMA Anlägg-

ning 17. 

 

5.3 Marksättningar och Stabilitet 

Idag föreligger inga stabilitetsproblem inom området. Inga sättningsproblem är kända. 
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6 Hydrogeologiska och miljötekniska 

förhållanden 

6.1 Hydrogeologiska förhållanden 

Ett grundvattenrör har installerats i området i punkt 17CW05GW. Rören är av typen 

öppet 1" stålrör med 0,5 m filterdukspets. Rörets filterspets är nedförd till friktionsjor-

den under leran.  Grundvattennivån har pejlats en gång i samband med funktionstest 

vid installationen och en gång i augusti. Uppmätt grundvattennivå är drygt 2,5 m un-

der marknivån.  

Rör nr Marknivå 

vid röret 

Grundvattennivå 

2017-08-14 

Anm. 

17CW05GW +31,5 28,9  

 

6.2 Miljötekniska förhållanden 

Den provtagning och de analyser som utförts visar inte på förekomst av markförore-

ningar. 

Samtliga analyserade ämnen visar på halter under rapporteringsgränsen eller under 

Naturvårdsverkets Riktvärden för Känslig Markanvändning (KM). 

Vid funktionskontroll avgrundvattenrör iakttogs lukt av petroleumprodukt på grund-

vattenlodet. 

Asfalten är inte undersökt. Innan rivning bör asfalten undersökas med avseende på 

tjärasfalt. 

7 Länshållning och omhändertagande av 

dagvatten 

7.1 Länshållning 

I samband med schaktarbetena kan länshållning komma att behöva utföras på grund av 

tillrinnande ytvatten och nederbörd. 

8 Schakt och fyllning  

Höjdsättning för byggnadena är +32 för färdigt golv. Nuvarande mark ligger i nivå 

mellan +31,6 och +32 m inom den yta där byggnaden planeras. 
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Med en antagen schaktbotten ca 0,7 m under FG kommer jordschakt utföras i befintlig 

fyllningsjord och i torrskorpelera. Största jordschaktdjup bli preliminärt ca 1 m. Lokal 

schakt för ledningar kan bli aktuell till större djup. 

Schakt i fyllningsjord och torrskorpelera över grundvattennivån kan utföras med slänt-

lutning 1:1 eller flackare.  

Fyllning kan utläggas med slänt i lutning 1;1,5 eller flackare.  

Bergschakt blir aktuell i de södra delarna av den planerade byggnaden. 

9 Grundläggning 

Södra delen av förskolan rekommenderas grundläggas med plintar nedförda till fast 

berg, alternativt med platta / separata plattor på packad fyllning på sprängbotten.  

Mellersta delen och norra delen rekommenderas grundläggning på borrade stålrörspå-

lar. Pålarna borras minst 0,5 m i friskt berg. Pållängden bedöms variera från ca 2–9 m 

från antagen grundläggningsnivå. 

10 Övrigt 

Inför bergschakt rekommenderas att en riskanalys utförs med avseende på vibrationer 

från sprängning. 
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