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PM Förstudie 

I detta PM beskrivs kortfattat resultaten av arbetet som utförts under hösten 2015 för 
teknikområdena gata, VA, ledningssamordning och inmätning. Arbetet kan beskrivas som 
förberedelsearbete inför systemhandlingsprojekteringen som tar vid efter årsskiftet 15/16.  

Ett viktigt delmål är att arbeta fram en reviderad höjdsättning som ska stämmas av och 
accepteras av planenheten, VA-enheten, exploatören samt SL. 

Gata 

Som bilaga till detta PM finns två alternativ till höjdsättning för huvudgatorna i Västra 
Ursvik. Utgångspunkt har varit höjdsättning levererad från kommunen (daterade 14-08-21 
samt 15-01-28). 

Styrande för höjdsättningen har varit följande: 

- Den befintliga nivån på Enköpingsvägen i söder. 

- Att befintlig D800 i Ursviks allé ska kunna passera under huvudgatan och 

tvärbanans spår. Ansatsen är en lägsta gatuhöjd på +12,70 i korsningspunkten. 

- Att gatunivån vid dagvattendammen blir som lägst ca +10,10. 

- Att SLs plattformslägen får luta maximalt 1% (gärna mindre). En lutning på 1% 

kräver dock dispens. 

- Att längsta gatunivån vid sektion 0/110 är ca +13.73 för anslutning av SLs bro till 

gata. 

 

Som önskemål kan anföras följande, ibland motstridiga, målsättningar: 

- Att anslutningar till befintliga gator i etapp 1 sker med lutningar som fungerar vad 

gäller främst avvattning. 

- Att inga instängda områden skapas i gaturummet. 

- Att mängden schakt och fyll minimeras. 

 
Förslag 1 redovisas på ritning M-10.1-01 (plan) och M-10.2-01 (profil). Förslag 2 
redovisas på ritning M-10.1-02 och M-10.2-03. Förslagen skiljer sig i den södra delen, 
den norra är identisk för båda och redovisas på ritning M-10.2-02 (profil). Profilen för 
lokalagata 4 visas på ritning M-10.2-04 och -05. 
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Förslag 1 redovisar en höjdsättning som medför mindre fyllning i huvudgatans södra del, 
men som ger en lågpunkt (instängt område) i längdmätning 0/300. 

Förslag 2 redovisar en höjdsättning som medför mer fyllning i huvudgatans södra del, 
men som inte ger någon lågpunkt i 0/300 utan i 0/420 där ”lokalgata 4” ansluter till 
huvudgatan, vilket skapar en sekundär avrinningsväg hela vägen till dagvattendammen. 
Denna höjdsättning är att föredra ur ett VA-perspektiv. 

Observera att både alternativ 1 och 2 ger en lågpunkt (instängt område) i Gamla 
Enköpingsvägen där den nya ”lokalgata 2” ansluter till den byggda gatan.  

I Norra delen har gatan (vid cirkulationen) höjts ca en meter jämfört med planhöjderna. 
Orsakerna är främst att möjliggöra korsande VA-ledningar samt erhålla en jämn lutning 
av lokalgata 4 mot dammen.  

Oklarheter i dagsläget är bl.a: 

- Det exakta avstånd som krävs mellan RÖK och korsande ledningar (i första hand 
kritiskt för D800). 

- Nivån på dagvattendammen och om lägsta gatuhöjd verkligen blir +10,10. 

- Om lokalgatan mot Kista ska byggas. 

- Om Aktivitetsvallen ska innehålla garage. 

- Nivån på bronsanslutning till lokalgata 3. 

 

VA 

Dagvatten 

Dagvatten tillförs etapp 2 från en befintlig D800-ledning i etapp 1. Detta dagvatten ska 
föras till dagvattendammen vid aktivitetsvallen, vilket ställer krav på både höjdsättningen 
av tvärbanan och gatorna. Önskemålet från VA är att erhålla en jämn lutning från 
avsättningen till dagvattendammen. Enligt uppgift från Cowi är dimensionerande flöde i 
denna ledning 460 l/s (10-minuters tvåårsregn). 

Ett förslag på plan och profil för D800-ledningen till dammen redovisas på ritning R51.1-
00 och R51.2-01. 

För dammdimensionering och övrig dagvattenutredning svarar Structor. Mycket 
preliminär höjdsättning på dagvattendammen är enligt dem: 

- Permanent vattenyta: +9,0 

- Högsta högvatten: +9,9 

I dagsläget finns även två ytterligare dagvattenutlopp i etapp 1 som etapp 2 måste 
hantera, en D250 vid den västra provisoriska pumpstationen och en D315 vid den östra 
provisoriska pumpstationen. Exakt hur dessa ska hanteras är i dagsläget inte klart. 

Om projektet önskar finns en möjlighet att leda vattnet från den norra delen av etapp 2 till 
en dagvattentrumma, TR400, som är byggd under E18. Det finns höjdmässiga 
förutsättningar att ansluta till denna trumma med en ledning (troligen inte med dike), men 
detta dagvatten kommer då inte vara renat.  

I söder finns en befintlig D600-ledning byggd under Enköpingsvägen. Denna är i drift och 
kan nyttjas för att ansluta dagvatten från etappens södra delar. 

Det kan bli aktuellt att fördröja dagvatten i gatumark på samma sätt som i etapp 1. 
Dagvattenutredningen får utvisa detta. 
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Spillvatten 

För spillvatten finns en byggd avsättning (S400) i Ursviks allé. Denna är enligt Cowi 
dimensionerad för att ta hand som större delen av spillvattenflödet i etapp 2. Cowis 
beräkningar grundade sig dock på underlag som har förändrats, vilket gör att 
beräkningen måste göras om. Detta har ännu inte gjorts.  

Principen för områdets spillvattenavrinning kommer att påminna om dagvattnets, dvs det 
största flödet kommer rinna mot en pumpstation placerad ungefär i läget för 
dagvattendammen, medan ett mindre flöde kommer avrinna söderut. Det ”södra flödet” 
kan antingen anslutas till en byggd ledning (S400) under Enköpingsvägen, eller pumpas 
norrut/österut mot etapp 1. Att ansluta mot Enköpingsvägen kräver att kompletterande 
projektering och byggnation sker för att ansluta denna ledning till nätet. 

Om det visar sig att den befintliga dimensionen i Ursviks allé inte räcker kan det bli 
aktuellt att avleda ett större flöde söderut. 

Vatten 

Tyréns har på Cowis uppdrag år 2008 modellerat vattennätet i Ursvik. Resultatet blev att 
en kompletterande anslutning söderifrån in i etapp 2 bör byggas. Försvarsarbete (V200) 
är byggt under Enköpingsvägen, men denna anslutning är i dagsläget inte ansluten till 
nätet. 

Generellt kan sägas att vi troligen inte kommer ha problem med kapaciteten i 
ledningsnätet, men möjligen med trycknivåerna. En viktig faktor är där hur stor andel av 
husen som blir så höga att tryckstegring behövs. 

Det finns anledning att göra kompletterande modellberäkningar eftersom nya 
förutsättningar har tillkommit. Enklast är troligen att Tyréns gör dessa beräkningar som 
underkonsult till Bjerking. Jonas tar nödvändiga kontakter. 

 

Ledningssamordning 

Ett inledande ledningssamordningsmöte har hållits. Flertalet ledningsägare har varit med 
i etapp 1 och har redan förberett sina nät för etapp 2. Framtagen projektering/utredning 
redovisas separat av respektive ledningsägare. 

Ett sidospår är Vattenfalls omläggning av 70kV-luftledning inom området. Principförslag 
finns framme för dragningen. Processen hanteras i eget forum. 

En eventuellt komplicerande faktor är att koncessionsgränsen för el inte flyttades när 
kommungränsen justerades efter nya E18. Detta gör att planområdet för närvarande 
innehåller två el-leverantörer: Vattenfall och Ellevio. 

 

Inmätning 

I dagsläget har ingen inmätning utförts. Från kommunen har erhållits skannat höjddata 

samt höjder på anslutande vägar och befintliga ledningar. I förstudieskedet har detta varit 

tillräckligt. 

I nästa skede blir det aktuellt att mäta in: 

- Anslutande väghöjder 

- Kritiska vattengångar i VA-systemet 

- Dikesnivåer i systemet som avrinner mot Igelbäcken 

Om en ny skanning av hela området behövs kan denna troligen vänta till 

detaljprojekteringsskedet. 
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Bilagor 

Gaturitningar, planer: 

M-10.1-01 

M-10.1-02 

Gaturitningar, profiler: 

M.10.2-01 

M.10.2-02 

M.10.2-03 

M.10.2-04 

M.10.2-05 

 

VA-ritning, plan: 

R51.1-00 

VA-ritning, profil: 

R51.2-01 

 
 

 

Bjerking AB 
 

 

 

Jonas Gustafsson 

070-651 53 87 

jonas.gustafsson@bjerking.se 
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