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1 Uppdrag 
ÅF Infrastructure AB har utfört en geoteknisk utredning inför ny detaljplan för Stockholm 
quality outlet. 

Detta dokument är ett projekteringsunderlag och är endast ämnat som underlag för 
vidare projektering. Det ska inte användas i ett förfrågningsunderlag. 

2 Underlag 
Underlag som använts vid planeringen av de geotekniska undersökningarna är: 

 SGU:s jordartskarta, Jordarter skala 1:25 000 – 1:100 000 
 Situationsplan över tänkta byggnader 
 Underlag från berörda ledningsägare och utifrån gamla planer 
 Geoteknisk undersökning, Barkarby outlet park – SKANSKA 1997-02-27 
 Schaktbottenbesiktning för ny byggnad – GEOMIND 2016-05-04 
 Barkarby outlet, Etapp 3 – SKANSKA 2001-08-24 
 Markteknisk undersökningsrapport – ÅF 2019-10-29 

3 Objektsbeskrivning 
Järfälla kommun ämnar att göra om detaljplan för Stockholm quality outlet i Barkarby, 
Järfälla. Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga entré och nya butiksbygg-
nader inom affärsområdet. 

3.1 Planerade byggnationer 
Befintliga byggnader inom Stockholm quality outlet ska byggas om och även viss till-
byggnad planeras.  

3.2 Befintliga byggnader 
Stockholm quality outlet är bebyggt av delvis nybyggda affärslokaler och delvis äldre 
lokaler som byggts om för affärsverksamhet. 

Figuren nedan visar byggnaderna som står i den västra halvan av affärscentret, mot 
enköpingsvägen. 

 

Figur 1. Ursnitt ur situationsplan för Stockholm Quality Outlet etapp 1, Arkitekt Hagman&Hagman 
1997-05-06. 

Enligt ”Geoteknisk undersökning, Barkarby outlet park – SKANSKA 1997-02-27” är 
byggnaderna inom etapp 1 grundlagda på sulor eller plintar på mark. Byggnaderna vilar 
till stor del på torrskorpelera, morän och berg.  
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Figuren nedan visar byggnaderna som står i den östra halvan av affärscentret, mot 
parkeringen. 

 

Figur 2. Ursnitt ur situationsplan från Stockholm Quality Outlet etapp 2, Arkitekt Koncept AB, 1998-
09-10. 

De nybyggda byggnaderna inom etapp 2 är grundlagda med platta på mark enligt figur 
2. 

 

Figur 3. Utsnitt ur Typsektion gällande Stockholm Quality Outlet etapp 2, Konstruktör Algeba, 1999-
10-21. 

4 Geotekniska förhållanden 

4.1 Jordlagerförhållanden  
Om- och tillbyggnad 
Enligt Geoteknisk undersökning utförd av Skanska 1997-02-27 består jorden av en fyll-
ning på en varvig lera som vilar på fast morän eller berg. 

Lerlagrets störst observerade mäktighet är ca 7 meter med en lägsta skjuvhållfasthet 
under torrskorpan på omkring 20 kPa. 

5 Hydrogeologiska förhållanden 
Grundvattenytan ligger 3,9 meter under markytan. 
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6 Radonmätning 
Uppmätta halter av radonhalt i jordluft är 110 till 170 kBq/m3. 

Uppmätta halter av radium i berg är 52 till 98 Bq/kg. 

Marken klassas som högradonmark enligt BFR R85:1988. 

7 Jordens materialegenskaper 

7.1 Materialtyp och tjälfarlighetsklass 
Prov på fyllningsmaterialet vid de befintliga byggnaderna visar på siltinnehåll och tillhör 
då materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2. 

Underliggande lera tillhör materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3. 

Underliggande sandiga siltiga morän tillhör materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 3. 

8 Rekommendationer 

8.1 Geoteknisk kategori 
Geoteknisk kategori 2 kan tillämpas i projektet då det omfattar konventionella typer av 
byggnadsverk och grundläggning utan exceptionell risk för omgivningspåverkan eller 
speciella jord- eller belastningsförhållanden. 

8.2 Schakter och slänter 
Schakt ovan grundvattenytan med ett schaktdjup om max 1,5 meter kan utföras med 
en släntlutning på 1:1,5. Med en schaktbotten under grundvattenytan eller djupare än 
1,5 meter fastställs släntlutningen från fall till fall i samråd med geotekniker. Närheten 
till befintliga gator och byggnader gör det troligt att djupa schakter kommer behöva 
utföras inom spont. 

Eventuell vattensamling i bergschakt löses med pumpning. 

8.3 Grundläggning 
Lätta byggnader i ett (1) eller två (2) plan kan grundläggas med sulor eller plintar på 
mark utan pålar. Grundläggningen kommer ske på till stor del lera men även morän och 
berg.  

Grundläggning för nybyggnationer rekommenderas utföras radonsäkert. 

8.4 Klimatlaster i ett föränderligt klimat 
Förväntad klimatförändring i Sverige innebär en förändrad temperatur och nederbörd 
med mera. Dessa förändringar kommer få konsekvenser för markens byggbarhet.   

En ökad årsnederbörd och ökat antal dagar med skyfall ska tas hänsyn till vid projekte-
ring. Det är viktigt att permanenta slänter dimensioneras efter framtida skyfallsprogno-
ser för att förhindra erosionsskador. Högre grundvattennivåer minskar hållfasthet och 
ökar risken för skred. 

Planering av framtida byggnader ska ta hänsyn till ett föränderligt klimat, grundvatten-
nivåerna kan både minska och öka och detta ska ta hänsyn till vid projektering. Lägre 
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grundvattennivåer i samband med perioder av torka ger upphov till sättningar i sätt-
ningsbenägna jordar.  

8.5 Kompletterande undersökningar 
I god tid före byggstart när det är känt var grundläggningen ska utförars skall den geo-
tekniska undersökningen kompletteras med hejarsonderingar, provgropsgrävning och 
kontroll av grundvattenytan för bestämmning av materialparametrar. 
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