
 

 

 

 

ÖVERSIKTLIGT UTLÅTANDE/GEOTEKNIK 

 ALBYGÅRD, SOLNA 

 

 

 

 
  
 

 2022-09-21 

 



 

 

 

Tyréns Sverige AB 118 86 Stockholm 

Besök: Peter Myndes Backe 16 

Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se  

Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986 

2022-09-21 

  

UPPDRAG 316837, Albygård, Solna - Stöd i detaljplaneskede  

Titel på rapport: Översiktligt utlåtande geoteknik 

Datum: 2022-09-21 

MEDVERKANDE  

Beställare: Frank Projektpartner AB 

Kontaktperson: Rickard Malm 

  

Handläggare: Alexander Berglin 

Uppdragsansvarig: Per Hedman 

Kvalitetsgranskare: Per Hedman 

  

Uppdragsansvarig: Per Hedman 

Datum: 2022-09-21 

Handlingen granskad av: Per Hedman 

Datum: 2022-09-21 

 

 

  



 

 

 

 

Uppdrag: 316837, Albygård, Solna - Stöd i detaljplaneskede 2022-09-21 

Beställare: Frank Projektpartner AB  

 

O:\STH\316837\G\_Text\PM\ Albygård – Översiktligt utlåtande, Geoteknik 

3(12) 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 UPPDRAG ......................................................................................................................... 4 

1.1 SYFTE .................................................................................................................................. 5 

1.2 OMRÅDESBESKRIVNING ............................................................................................... 6 

2 UNDERLAG ...................................................................................................................... 7 

3 PLANERADE KONSTRUKTIONER............................................................................. 7 

4 MARKFÖRHÅLLANDEN ............................................................................................... 8 

4.1 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN ............................................................................... 8 

4.2 BERGTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN ........................................................................... 10 

4.3 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN ................................................................ 10 

4.4 RADON ............................................................................................................................. 10 

5 REKOMMENDATIONER ............................................................................................ 11 

5.1 PRELIMINÄRA GRUNDLÄGGNINGSREKOMMENDATIONER ........................... 11 

5.2 RAS OCH SKRED ........................................................................................................... 11 

5.3 MARKENS LÄMPLIGHET OCH EVENTUELLA PLANBESTÄMMELSER ........... 12 

5.4 LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN ............................................ 12 

5.5 BERGSLÄNTER ............................................................................................................... 12 

6 KOMPLETTERANDE MARKUNDERSÖKNINGAR .............................................. 12 

  



 

 

 

 

Uppdrag: 316837, Albygård, Solna - Stöd i detaljplaneskede 2022-09-21 

Beställare: Frank Projektpartner AB  

 

O:\STH\316837\G\_Text\PM\ Albygård – Översiktligt utlåtande, Geoteknik 

4(12) 

 

1 UPPDRAG 

Tyréns AB har på uppdrag av Frank Projektpartner AB utfört en inventering av 

geotekniska och hydrogeologiska förhållanden inför exploatering inom fastigheterna 

Albygård 2 och 3 i Solna. Denna rapport ska ses som översiktlig med syfte att 

identifiera geotekniska frågeställningar inför fortsatt planering.  

Aktuellt område med befintliga förhållanden kan ses i Figur 1. 

 

Figur 1. Aktuellt område markerat med rödstreckade linjer. Källa: Google Maps. 
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1.1 SYFTE 

I denna rapport redovisas en sammanställning av de geotekniska förhållanden 

som råder inom och i anknytning till området utanför området som erhållits vid 

inventering och platsbesök.  

1. Syftet med inventeringen är att: 

2. Identifiera geotekniska frågeställningar. 

3. Översiktligt beskriva geotekniska förhållanden såsom jordlagerföljd, 

jordlagrens mäktighet och djup till berg. 

4. Sammanställa preliminära grundläggningsrekommendationer. 

5. Identifiera lämpliga metoder för kompletterande geotekniska 

fältundersökningar. 

6. Bedöma markens lämplighet för planerade konstruktioner samt att bedöma 

risken för ras och skred.  

7. Bedöma möjligheten till omhändertagande av dagvatten inom området. 
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1.2 OMRÅDESBESKRIVNING  

Det aktuella området är beläget cirka 500 m sydväst om Solna Centrum. Inom området 

finns idag fyra befintliga flerbostadshus. De planerade byggnaderna kommer ligga 

mellan de befintliga byggnaderna, se Figur 2. 

Området avgränsas i söder av en befintlig gång- och cykelbana som ligger intill 

befintligt spårområde. I öster avgränsas området av Huvudstagatan och i norr och 

väster av Ankdammsgatan.  

 

Figur 2. Planerade konstruktioner på området mellan befintliga flerbostadshus. Källa: ÅWL Arkitekter 

2022-09-09. 
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2 UNDERLAG 

Följande underlag har inhämtats och använts i utredningen: 

1. PDF med planerade konstruktioner och nivåer.  

2. Berggrunds-, jorddjups- och jordartskarta från Sveriges geologiska undersökning 

(SGU) 

3. Platsbesök utfört av Per Hedman, Geotekniker på Tyréns AB 

3 PLANERADE KONSTRUKTIONER 

Inom det aktuella området planeras i dagsläget två flerbostadshus med fem till tio 

våningsplan samt en tillbyggnad på det befintliga flerbostadshuset längst i öster, se 

Figur 2 för byggnadernas läge. I områdets östra del, mellan befintligt flerbostadshus 

och planerade byggnader planeras en körbana med parkeringsplatser och trottoarer 

anläggas. 
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4 MARKFÖRHÅLLANDEN 

4.1 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Det aktuella området består enligt SGU:s jordartskarta av berg med inslag av ytligt eller 

tunt sammanhängande lager av morän, se Figur 3. Jorddjupskarta indikerar ett skattat 

jorddjup på cirka 0 m. Jordlager- och jorddjupsförhållanden från SGU:s kartor bedöms 

bekräftas av platsbesök där berg eller block ligger ytligt på flertalet ställen inom 

området, se Figur 4. 

Väster och norr om det aktuella området bedöms jordlagerföljden överst bestå av 

fyllningsjord med större djup till berg, cirka 5-10 m. Öster om området består 

jordlagerföljden primärt av morän med cirka 1-3 m till berg.  

 

 

Figur 3. SGU:s jordartskarta indikerar att området består av berg (Röd). Källa: SGU.se 
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Figur 4. Berg i dagen som påträffats i samband med platsbesök. Foto: Per Hedman, Tyréns AB. 
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4.2 BERGTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGU:s berggrundskarta består berget av granit (granit – pegmatitsvit).  

4.3 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Området består till stora delar av berg i dagen med delvis kuperad terräng. På grund 

av den delvis kuperade terrängen bedöms ytvatten rinna bort från området och inte 

infiltreras i marken. Då djup till berg är litet bedöms infiltrationsmöjligheterna i 

marken som små. På grund av den kuperade terrängen (att vatten rinner bort från 

platsen) tillsammans med att infiltrationsmöjligheterna är små (ytvattnet har 

ingenstans att ansamlas i marken) bedöms inget stående grundvatten förekomma.  

4.4 RADON 

Enligt SGU:s gammastrålningskarta av uran bedöms området utgöras av högradon 

mark, se Figur 5. 

Utifrån SGU:s gammastrålningskarta bedöms planerade byggnader behöva utföras 

radonsäkra.  

 

Figur 5. SGU:s gammastrålningskarta av uran indikerar högradonmark. Källa: SGU.se 
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5 REKOMMENDATIONER 

5.1 PRELIMINÄRA GRUNDLÄGGNINGSREKOMMENDATIONER 

Planerade byggnader bedöms utifrån nu kända förutsättningar kunna grundläggas med 

platta på fyllning på sprängbotten. Bergschakt bedöms krävas inom delar av området. 

Bergets kvalitet och lämplighet ska innan grundläggning bedömas av sakkunnig. Om 

berget bedöms vara av sämre kvalitet kan grundläggning ske med stålpålar till friskt 

och starkt berg bli aktuellt.  

5.2 RAS OCH SKRED 

Nivåskillnader bedöms utifrån platsbesöket finnas på platsen. Risk för ras eller skred 

kopplat till nivåskillnaderna bedöms som mycket låg på grund av förekomsten av det 

ytnära berget.  

I Figur 6 visas exempel på ytbeskaffenhet och topografin i anslutning till området. 

Bilden är tagen sydväst om de planerade konstruktionerna, vid den befintliga gång- 

och cykelvägen invid cykelvägen. 

Risk för erosion bedöms som låg då området till största delen utgörs av berg. Ytvatten 

bedöms rinna till lägre belägna närområden.  

Den bedömda risken för ras eller skred påverkas inte av ett varmare och blötare klimat.  

 

Figur 6.Ytbeskaffenheten i områdets sydvästra del. Foto: Alexander Berglin, Tyréns AB 

  



 

 

 

 

Uppdrag: 316837, Albygård, Solna - Stöd i detaljplaneskede 2022-09-21 

Beställare: Frank Projektpartner AB  

 

O:\STH\316837\G\_Text\PM\ Albygård – Översiktligt utlåtande, Geoteknik 

12(12) 

5.3 MARKENS LÄMPLIGHET OCH EVENTUELLA PLANBESTÄMMELSER 

Med hänsyn till de geotekniska förhållandena inom planområdet anses det inte 

erfordras någon särskild planbestämmelse till detaljplanen. Marken bedöms som 

lämplig för planerad byggnation med avseende på geotekniska säkerhetsfrågor.  

5.4 LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN 

Möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten, genom exempelvis infiltration, 

bedöms på grund av det ytliga berget och den varierande topografin som låg. 

5.5 BERGSLÄNTER 

Utsprängda bergslänter ska säkras mot bergutfall. Efter utförd bergschakt ska samtliga 

bergskärningar synas av bergsakkunnig för att avgöra behov av permanent säkring av 

bergslänter. Normala åtgärder för att säkra bergslänter innefattar:  

• Skrotning av bergyta, dvs. nedtagning av lösa bergblock. 

• Installation av permanent bergbult 

• I vissa fall kan bergnät behöva installeras om berget är mycket uppsprucket.  

6 KOMPLETTERANDE MARKUNDERSÖKNINGAR 

Geotekniska markundersökningar bedöms krävas för att fastställa antagna 

jordlagerföljder och djup till berg. Omfattning och tidplan bör vidare diskuteras.  

Geotekniska markundersökningar ger även en indikation på bergets kvalitet och 

uppspruckenhet. Undersökningar för att fastställa radongashalt kommer även krävas, 

förslagsvis med en gammaspektrometer.  


