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1 Objekt 

På uppdrag av Suzan Baraya vid Botkyrka Kommun har Sweco Sverige AB utfört en 

översiktlig geoteknisk och miljöteknisk undersökning för att ingå i programhandlingar inför 

ombyggnation av Borgskolan. De gamla lokalerna ska rivas och två nya skolbyggnader, 

en parkering och en idrottshall ska byggas. Huset planeras att bli tre våningar högt utan 

källarplan. Befintligt skyddsrum ska bevaras. 

2 Syfte 

Syftet med utredningen är att klargöra de geotekniska förhållandena inom området i inför 
byggnation av nya skolbyggnader på Borgsvägen i Hallunda, Botkyrka kommun. De 
geotekniska undersökningarna är inriktade på att bestämma jordlagrens mäktighet i läget 
för planerad konstruktion, jordarter, samt geotekniska egenskaper. Syftet med detta PM 
är att ge rekommendationer inför projektering av den nya skolbyggnaderna. 
 

3 Underlag för projekteringen 

3.1 Tidigare utförda undersökningar 

Inga tidigare undersökningar fanns att tillgå inför Swecos markundersökning. 

3.2 Utförda undersökningar 

Undersökningar som utförts inom ramen för detta uppdrag redovisas i: 

• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Borgskolan, daterad 2021-10-12 

Undersökningarna utfördes under juli och augusti 2021. 

4 Styrande dokument 

Följande dokument är styrande: 

• IEG Rapport 2:2008, Rev 2, Tillämpningsdokument – Grunder. 

• IEG Rapport 4:2010, Rev 1, Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga 

slänter och slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar 

• IEG Rapport 9:2010, Rev 1, Observationsmetoden i Geotekniken 

• Skredkommissionen Rapport 3:95, Anvisningar för släntstabilitetsutredningar. 

Materialtyp och tjälfarlighetsklassificering angivna i denna PM är gjorda enligt AMA 

Anläggning 17. Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 samt Boverkets 

konstruktionsregler EKS 10.Områdesbeskrivning 
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5 Planerad byggnation 

 

Figur 1. Planerad situationsplan 

 
Den gamla Borgskolan planeras att rivas för att ge plats åt nya Hallunda skola (Figur 1). 
Den nya skolan ska bestå av etapp 1 som är den större byggnaden. Den ska bestå av 3 
våningsplan samt att det befintliga skyddsrummet ska bevaras. Etapp 2 är den mindre 
byggnaden som också består av 3 våningsplan utan någon källare.  
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Där idrottshallen står idag ska en parkering anläggas och på den lägre liggande ytan där 

det idag finns grusad fotbollsplan och lekyta ska en ny idrottshall byggas. Ca 300 elever 

ska inhysas i den nya skolan. 

6 Geoteknisk kategori och säkerhetsklass 

Geoteknisk kategori 2 (GK 2) och säkerhetsklass 2 (SK 2), bedöms vara lämpligast för 

blivande schaktarbeten inför nybyggnation inom området, enligt definition i IEG Rapport 

2:2008 kapitel 5. Som alternativ till redovisning kan sammanställningar och beräkningar 

läggas som bilagor istället för under respektive delsträcka, se punkt 7. 

 

7 Markförhållanden 

7.1 Utörda undersökningar 

Resultaten från utförda geotekniska undersökningar redovisas i Markteknisk 

undersökningsrapport (MUR) Borgskolan, daterad 2021-10-12. Undersökningarna är 

utförda under juni och, 2021.  

7.2 Topografi 

Området utgörs idag av asfalterade ytor och en grusad fotbollsplan i sydöstra hörnet. 

Topografin är jämn och plan på en marknivå på ca + 29 runt parkeringen och 

huvudbyggnaderna (Fig 3-4 och 6-8) och på området där idrottshallen planeras är 

marken nedsänkt till ca + 27 (Fig 5). Inget synligt berg i dagen har hittats på området. 
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Figur 2 Översikt Borgskolan. Bild från Google Maps. Röda siffror och linjer indikerar figurnummer 
och fotots riktning. 
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Figur 3. Norra delen, vy mot Borgsvägen. 

 

 
Figur 4. Norra delen, vy söderut mellan huvudbyggnaderna. 
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Figur 5. Mellan byggnaderna, vy mot grusplanen. 

 
Figur 6 Idrottshallen, vy söderut 
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Figur 7 Södra parkeringen, vy norrut. 

 

Figur 8 Idrottshallen och parkeringen, vy söderut. 
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7.3 Jordlagerföljd 

I större delen av området, dvs etapp 1, 2 och parkeringen, består jordlagren av ca 1 m 

fyllning av sandig, lerig grus. Därefter kommer ett ca 1 m mäktigt lager av torrskorpelera 

ovanpå ca 4 m finsandig silt/siltig finsand med tunna skikt av lera som sedan övergår till 

en blandmorän av lera, silt sand och grus. Djup till berg har undersökts med JB2-

sonderingar i 9 borrhål. Jorddjupet i de undersökta borrhålen varierar mellan 14 - 8 m. 

8 Hydrogeologiska förhållanden 

 
Det två installerade grundvattenrören har avlästs tre gånger under perioden 13 juli till 7 
september 2021. Fler avläsningar planeras och MUR uppdateras när långtidskontrollerna 
är färdiga oktober 2022. Grundvattennivåerna ligger i perioden juli - september på ca 4,2 
m u.my i norra delen av området (21S01G) och ca 5,9 m i den södra delen (21S15G).  
 
Tabell 1 Korttidsobservationer grundvatten 

ID Marknivå Spetsnivå Datum GW-nivå Djup under my 

[m] 

21S01G +29,3 +16,2 2021-07-13 

2021-08-05 

2021-09-07 

2021-11-29 

+25,53 

+24,94 

+24,84 

+24,73 

3,64  

4,23  

4,33  

4,44 

21S15G +28,8 +20,2 2021-07-13 

2021-08-05 

2021-09-07 

2021-11-29 

+23,46 

+22,86 

+22,81 

+22,54 

5,26  

5,86  

5,91  

6,18 

 

 

9 Dimensioneringsförutsättningar 

9.1 Förutsättningar 

• Nivå för färdigt golv planeras vara +29,8 för etapp 1 och 2, uppgift från möte med 

konstruktör Victor Reinerstam. 

• Bottenplatta planeras utgöras av en ca 0,4 m tjock betongplatta under färdigt 

golv, uppgift från möte med konstruktör Victor Reinerstam. 

• Schaktbotten planeras på ligga ca 1,5 m under färdigt golv. 
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9.2 Sättningsförhållanden 

I undersökningspunkterna påträffades sättningskänsliga jordar. Okontrollerad fyllning kan 

ge mindre sättningar vid belastningsökning. Momentana sättningar kan ske i samband 

med pålning. 

9.3 Stabilitet 

Det bedöms inte föreligga risk för skred eller instabilitet inom planområdet med nu 

rådande marknivåer. 

9.4 Jordens materialegenskaper 

Jordens tekniska egenskaper redovisas i nedanstående tabell. 

Tabell 2 Empiriskt framtagna värden från sonderingsmotstånd 

 Djup [m] Tunghet ρ 
(ρ’) 

[kN/m3] 

Karakteristisk 
friktionsvinkel 

φk [°] 

Skjuvhållfasthet 
Cu [kPa] 

Härlett 
värde Ek 

[MPa] 

Fyllning    0-1 18 (11) 32  10 

Torrskorpelera  1-2 19 (9) - 25 9 

Lera med tjocka 
finsandiga siltskikt 

2-4 17 (7) - 17 12 

Finsandig Silt med 
varviga lerskikt (fsa) Si 
vle 

4-6 17(9) 32  14 

Lermorän 6- 22 (12) 34  20 

 

10 Geotekniska problem och rekommendationer 

10.1  Grundläggningsförslag 

Inget förstärkningsalternativ har detaljutretts i föreliggande PM. 

Borrpunkterna är placerade utifrån aktuell situationsplan och aktuell bebyggelse för att 

kunna värdera och få en övergripande bild av jorddjupen i området. För att få fram exakta 

pållängder och risker vid övrig grundläggning kan de geotekniska undersökningarna 

behöva kompletteras. 

Innan uppfyllning eller grundläggning av husen sker är det viktigt att material av dålig 
kvalité, så som mulljord avlägsnas.  
Fyllnadsmaterial under husen skall utgöras av material valt från gällande Anläggnings 
AMA. Packning skall utföras enligt gällande anläggnings AMA. 
 
Eventuellt fyllnadsmaterial skiljs från bottenplattan med hjälp av en geotextil.  
 
Inom områden med lös lera kommer hus att behöva grundläggas på stödpålar med 
fribärande betongplatta. Vid mindre jorddjup kan plintgrundläggning användas. På 
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delområdena med friktionsmaterial och berg kan grundläggning ske med 
plattgrundläggning.  

 

Inom etapp 1 och 2 rekommenderas grundläggning med fribärande betongplatta på 
spetsburna stödpålar slagna till godkänt stopp i friktion eller på berg. För kontroll av 
pålens geotekniska bärförmåga kan stötvågsmätning utföras. Sämre jordlager 
bortschaktas innan grundläggning sker. Falska pålstopp skall beaktas, då jorden 
innehåller silt. Vid pålning skall beaktas att fyllningsmaterialet kan innehålla block. 
Bedömda pållängder varierar mellan ca 8 och 14  meter (räknat från markytan). Detta 
innebär att pålarna bedöms tränga ner ca 1-2 meter i bottenfriktionen.  

10.2 Deformation 

Med hänsyn tagen till att jordlagren delvis utgörs av lera är området relativt känsligt för 

tilläggsbelastningar. Då lerlagrets mäktighet är begränsat, rekommenderas att utskiftning 

av lera utförs. 

Det skall beaktas att jordlagren i området till delar är mycket tjälfarliga vilket skall tas 

hänsyn till vid grundläggning av vägar och anläggningar. Detta innebär att utskiftning av 

tjälfarliga jordlager bör ske ner till frostfritt djup alternativt att undergrunden bör 

tjälisoleras. 

10.3 Schakt 

Vid schakt i området skall man beakta att det finns silt i den naturligt lagrade 

friktionsjorden, vilket innebär att jorden får flytegenskaper vid schakt under 

grundvattenytan och i samband med nederbörd samt att den är mycket tjälfarlig. 

Schakt bedöms till större delen kunna utföras med slänt. Vid djupa schakter (> 2 m) där 

jordlagerföljden består av fyllning ovan lera skiktat med sand och silt krävs flacka slänter 

och bra utrymme för att uppfylla kraven på säkerhet med hänsyn till stabilitetsbrott. 

Schaktslänter i jord ska läggas i 1:1,5. Urschaktade massor och maskiner får inte belasta 

släntkrön till schakt. 

Arbetsberedningar och besiktning av schaktbotten bör utföras av erfaren geotekniker för 

att minimera risken för stabilitetsbrott. 

Tillfällig grundvattensänkning erfordras till 0,5 m under schaktbotten om grundvattenytan 

ligger över blivande schaktbotten. 

Vi rekommenderar att en materialskiljande duk (bruksklass N2) utläggs mellan den 
naturligt lagrad jord lera, sand och fyllningen.  

Bergschakt är ej aktuellt här.  

10.4 Hydrogeologi  

Enligt utförda avläsningar av grundvattenrör ligger grundvattenytan ca 3,6–5,9 meter 

under markytan. Hänsyn till grundvattennivå skall tas vid planering av eventuella 

dräneringsledningar inom området, så att en avsänkning av grundvattennivåer undviks. 
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Inför schakt rekommenderas att grundvattennivåer kontrolleras för att fastställa aktuell 

grundvattennivå, då en viss variation beroende av årstid kan förväntas. 

10.5 Kontrollprogram 

Ett kontrollprogram bör tas fram där erforderliga kontroller och gränsvärden i samband 
med schaktnings- och pålningsarbeten anges. 

10.6 Dimensionering 

Dimensionering av grundläggning sker enligt BFS 2013:10, EKS 10 med geoteknisk 

kategori 2. Plattgrundläggning enligt DA3 medför fasta partialkoefficienter på laster och 

materialparametrar (Fel! Hittar inte referenskälla.). 

10.7 Skyddsrum 

Ett befintligt skyddsrum som tillhör den tidigare skolbyggnaden ska fortsätta att brukas i 

den nya skolbyggnaden (Fig. 9). Anpassningar vad gäller grundläggning och 

pelarfundament görs i hänsyn till dess läge. Horisontaltryck från pelarfundament får ej 

överbelasta skyddsrummets väggars bärförmåga och pålar som slås eller borras ska ner 

tillräckligt djupt för att dess tryck inte ska hamna i skyddsrummets lastspridningszon och 

påverka dess integritet. Det finns risk för att sättningar kan ske i samband med att pålning 

sker bredvid skyddsrummets bottenplatta. Besiktning och dokumentering av 

skyddsrummet bör utföras före, under och efter byggnation. Kontrollera och dokumentera 

eventuell sprickbildning i väggar, tak och golv.  

När skolbyggnaden som står idag rivs och under byggskedet bör dränering och isolering 

installeras för att undvika tjällyft runt skyddsrummet.  
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Figur 9 Dimensioner för skyddsrum 

 

10.8 Radon 

Enligt SGU:s kartvisare för gammastrålning (uran) är uranhalten på området 4,47 ppm. 

Radonundersökning ska utföras innan byggnation påbörjas. 

11 Kontrollåtgärder 

Schaktbottenbesiktning ska utföras av sakkunnig geotekniker. 

Beräkningar för sättningar, bärighet och stabilitet bör utföras i samband med 

grundläggning runt och inom skyddsrummet. Besiktning av skyddsrum ska utföras och 

protokollföras. 

12 Kompletterande utredningar 

Kompletterande utredningar kan behövas för att klarlägga de geotekniska 
förutsättningarna inom etapp 2 och idrottshallsområde eftersom det behövs för att få en 
bättre uppfattning om jordlagerföljden. 
 
Kompleterande undersökninger för att utreda pålstopp bör utföras när den befintliga 
skolbyggnaden har rivits. 
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Grundvattennivån bör undersökas närmare för att klargöra rådande hydrologiska 

förhållanden inom arbetsområden. Ett kontrollprogram för att utreda årsvariation under 12 

månader har upprättats och slutförs oktober 2022. Resultat för mätningarna förs in i MUR 

Borgskolan när de är avlsutade. 

 


