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1.0 INLEDNING 
Golder Associates AB (Golder) har på uppdrag av Sundbybergs stad genomfört en förstudie avseende de 

hydrogeologiska förhållandena och förutsättningarna i Ursviks västra delar, Sundbybergs kommun. Området 

är planerat för utveckling med ca 3500 bostäder, högstadieskola, förskolor, matvarubutik och park med 

tillhörande infrastruktur. 

2.0 SYFTE 
Syftet med föreliggande arbete har varit att sammanställa tillgänglig information om rådande 

grundvattenförhållanden, samla in underlag avseende planerade arbeten i Sundbybergs stads regi som kan 

komma att påverka grundvattnet och att ta fram ett förslag till kontrollprogram för grundvattennivåer inför 

systemhandlingsskedet.  

3.0 GENOMFÖRANDE 
Under förstudien har inläsning och sammanställning skett av material erhållet från Sundbybergs stad och har 

bland annat omfattat en inventering av aktiva och avslutade observationsrör för grundvatten inom 

undersökningsområdet och i dess närhet samt en sammanställning av observerade grundvattennivåer. Ett 

platsbesök genomfördes i början av studien för en okulär bedömning av området. Alla nivåer i denna PM 

anges i höjdsystemet RH 2000.  

4.0 UNDERLAG 
Följande material har lästs in och fungerat som underlag för föreliggande förstudie: 

 COWI 2014, URSVIK DELOMRÅDE 2, Sundbyberg, Underlag för detaljplanearbete 

 SGU 2015, Grundvattenmagasin 

 SGU 2015, Jordartskarta 

 SGU 2015, Jorddjupskarta 

 Stadsledningskontoret-Planenheten 2015, Ursviks västra delar – Planprogram 

 Sundbybergs kommun 2005, Riktlinjer för hantering av dagvatten i Sundbybergs stad 

 SWECO VIAK 2008, PM - Hantering av dagvatten i Stora Ursvik 

 SWECO VIAK 2008, PM UTKAST Stora Ursvik- Dagvatten 

 SWECO VIAK 2008, PM, Stora Ursvik - Dagvatten 

 URSVIK, Sundbybergs stad, Stora Ursvik KB, Förvaltaren, Strategisk Arkitektur 2014, Studie 

aktivitetspark  

 WSP 2015, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Ursviks västra delar 

Dessutom har ytterligare underlagsmaterial i form av information från tidigare utförda undersökningar i 

området samlats in. Under förstudien har även ytterligare underlag med anknytning till E18/Kymlingelänken 

identifierats, men Golder har inte haft möjlighet att ta del av detta under förstudieskedet. 

Systemhandlingsskedet kommer därför att inledas med en kompletterande inventering och genomgång. 
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5.0 PLATSBESÖK 
Vid platsbesök den 30 november 2015 noterades att stora delar av aktuellt område används som 

arbetsområde. För fotobilaga, se Förstudie Förorenad mark för Ursviks västra delar (Golder, 2015). 

I den sydvästra delen ligger en återvinningscentral för privatpersoner (Sörab), och i den sydöstra delen ett 
skogsklätt område med berg i dagen. På höjden ligger Rinkeby kvarn. Bakom det skogsklädda området, åt 

ost, har kabelbränning förekommit. Marken norr ut har används som arbetsområde med upplag av 

jordmassor och sprängsten/bergkross, sprängmattor samt ett antal arbetsvägar. Marken är kuperad men 

topografin förefaller inte vara naturlig. Området är skräpigt. En större asfalterad arbetsväg sträcker sig 

genom området från söder till norr och används för byggtrafik. Vägen ligger generellt högre än omgivande 

mark. Omgivande mark är blöt vilket indikerar en hög grundvattenyta. Detta stöds av fläckvisa 

vattenansamlingar, samt vegetationen i området. Ungefär i mitten av området (på längden), väster om 

arbetsvägen, ligger ett område med några träd och synligt ytvatten. Norr om detta finns idag en äng med vilt 

bevuxet gräs. Satellitbilder visar att detta tidigare varit ett etableringsområde med byggbodar, upplagsytor 

och parkeringsplatser. På östra sidan den större arbetsvägen står idag ett antal byggbaracker. 

Den gamla vägen stiger mot ett område med berg i dagen. På vägen ligger högar med jordmassor och 

svarta massor (asfalt?). Efter arbetsområdet verkar ett mer opåverkat område ta vid. Arbetsvägen fortsätter 

men är inte asfalterad. Ett vattendrag/dike/ytvatten går på östra sidan längs arbetsvägen och en 

vattensamling ligger på den västra sidan. 

I det norra området, på östra sidan av den gamla vägen och ytvattnet ligger en vall som skulle kunna vara en 

före detta skjutvall/kulfång. 

6.0 TOPOGRAFI OCH YVATTENFÖRHÅLLANDEN 
Marknivån inom området varierar från +30 m i nordost till + 9 m i de centrala delarna. Området är kuperat 

och lutar mot väst och nordväst. Ursviks västra delar avvattnas huvudsakligen genom ytavrinning mot 

Igelbäcken och slutligen Edsviken. Igelbäcken ligger i Igelbäckens naturreservat. Området avvattnas också 

till viss del mot Norra Råstabäcken, vilken ligger söder om planområdet, som slutligen mynnar ut i 

Brunnsviken. Igelbäcken som tar emot den största delen av ytavrinningen är klassad som mycket känslig. 

En dagvattendamm kommer att anläggas väster om området i vallen mot väg E18. Denna anläggs med 

planerad vattenspegel på omkring +10,5 m. Dammens nivå styr höjdsättningen för resten av området så att 

tillräckligt fall för dagvattnet mot dammen erhålls. 

7.0 GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN 
Inom västra Ursvik finns höjdpartier med friktionsjord och berg i dagen. Dessa områden utgör områden för 

grundvattenbildning då de resterande låglänta delarna är täckta av tätare sediment. Sedimenten utgörs till 

största del av lera med varierande mäktighet. Mäktigheten är som störst ungefär 15 m i det nordvästra 

hörnet i anslutning till väg E18 men varierar mellan 0 och 9 m i resten av området. I de delar av området där 

ett lerlager förekommer ovan friktionsjorden finns ett undre slutet grundvattenmagasin. Friktionsjorden har 

enligt tolkade sonderingar en ungefärlig mäktighet på 1 m. Fyllningsjord förekommer ställvis inom området 

framförallt i de södra delarna, bland annat som tillfälliga byggupplag, rester av gamla byggupplag, 

markförstärkning och gamla vägbanker. Förekomst av ett övre öppet grundvattenmagasin kan därför också 

antas förekomma ställvis. Tidigare mätningar har utförts i delar av både övre och undre grundvattenmagasin. 
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Leran i området är mycket lös till lös vilket kan innebära risk för sättningar vid en grundvattensänkning. Vid 

eventuellt behov av en grundvattensänkning bör därför riskerna utredas noggrant. 

7.1 Grundvattennivåer 
En inventering av grundvattenrör inom området och dess närområde har utförts. Denna inventering skedde i 

arkiv och tillhandahållen data men tre av rören har också lokaliserats i fält. I denna inventering 

konstanterades att fem äldre, ej avslutade eller borttagna rör ligger inom områdets gränser eller i dess 

närhet, se figur 1, varav ett ej verkar ha fullgod funktion enligt tidigare utförda funktionskontroller. Det pågår i 

dagsläget ingen kontinuerlig övervakning av grundvattennivåer i existerande grundvattenrör.  

 

 

Figur 1: Grundvattenrör i området samt planeradbebyggelse för västra Ursvik. Öster om den planerade bebyggelse syns 
delar av Stora Ursvik och i väster delar av Rinkeby. Redovisade grundvattennivåer (i m i RH2000) avser nivån vid ett 
mättillfälle under en vår- eller vintermånad.  
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Mätningar har utförts under olika långa perioder vid olika tillfällen för de fem rören, se tabell 1. Fyra PEH-rör 

installerades år 2015 av WSP inom området för miljöprovtagningar. I dessa rör finns endast en 

grundvattennivåmätning utförd, se tabell 1. Funktionskontroller har tidigare utförts på fyra av nio 

observationsrör, men inga funktionskontroller har genomförts i denna studie. Rör med längre mätserier kan 

agera referensrör för planerat kontrollprogram. 

Mätfrekvens varierar över tid för de flesta rören. För HGB145 har mätningar utförts mellan 1968-11-25 och 

2007-08-03. De första fem åren mättes grundvattennivån en gång varannan vecka för att sedan övergå till 

en gång i månaden i tre år. Grundvattennivån mättes något oftare 1977 för att sedan gå tillbaka till en gång i 

månaden fram till 1982. 1983 till 1986 mättes nivån endast en gång varannan månad och därefter utfördes 

endast tre mätningar vartannat år fram till 2007 då sista mätningen registrerades. För HGB272 har 

mätningar utförts mellan 1976-10-22 och 2007-08-03. Grundvattennivån mättes varannan månad under 

första året och därefter en gång i månaden fram till 1982 då det återigen gick tillbaka till en gång varannan 

månad i tre år. Inga mätningar utfördes dock under 1984. Därefter utfördes tre mätningar om året vartannat 

år fram till och med 1992. En till två mätningar utfördes vartannat år fram till och med 2004. De sista åren 

fram till och med 2007 utfördes en till två mätningar om året. Grundvattennivån i SG6132GW mättes intensivt 

det första året, 2009, framförallt under oktober och november månad. Mätningsintensiteten minskade sedan 

under december för att sedan endast mätas en gång under januari, februari och mars. Därefter utfördes inte 

nästa mätning förrän 2012 som också är sista registrerade grundvattennivåmätning. Grundvattennivån i 

SG6139G har mätts med ojämnt intervall mellan 2009-09-24 och 2013-07-12 med undantag för 2011 då 

inga mätningar utfördes. I SG2200G utfördes mätningar av grundvattennivå endast under november och 

december månad år 2009 samt januari 2010. Mätningarna utfördes ungefär var femte dag förutom i januari 

där de utfördes varannan vecka. 

Tabell 1: Grundvattenrör inom området. 15W- är grundvattenrör installerade av WSP år 2015 medan 
de andra är äldre rör. Funktionskontroller är utförda i tidigare projekt av annan part 

Rör ID Mätperiod 
Funktionskontroll  

(enligt erhållna 
data) 

Exempel på mättillfälle då 
mätning utförts under vinter- 
eller vårmånad 

Grundvattennivå 
vid visat 
mättillfälle 

(m RH200) 

15W02 

Ett 
mätvärde 
2015-04-
01 

Ej noterat 2015-04-01 9,6

15W13 

Ett 
mätvärde 
2015-04-
01 

Ej noterat 2015-04-01 9,6

15W24 

Ett 
mätvärde 
2015-04-
01 

Ej noterat 2015-04-01 10,2

15W31 

Ett 
mätvärde 
2015-04-
01 

Ej noterat 2015-04-01 11,6

HGB145 

1968-11-
25 – 
2007-08-
03 

OK 2006-03-14 7,9
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HGB272 

1976-10-
22 – 
2007-08-
03 

OK 2006-03-14 10,2

SG6132GW 

2009-08-
28 – 
2012-08-
10 

EJ OK 2010-03-12 6,2

SG6139G 

2009-09-
24 – 
2013-07-
12 

OK 2013-04-30 10,9

SG2200G 

2009-11-
20 – 
2010-01-
18 

Ej noterat 2010-01-18 7,3

 

I de centrala delarna av området längs med den planerade tvärbanans sträckning har vid tidigare utförda 

grundvattennivåmätningar artesiska trycknivåer, alltså nivåer som går över marknivå, registrerats vid enstaka 

tillfällen i det undre magasinet, se figur 2. För grundvattenrör SG6132GW ligger grundvattennivån i höjd med 

markytan i början av 2009 och för grundvattenrör SG6139G går grundvattennivån över markytan i början av 

2010. 

 

Figur 2: Uppmätt grundvattennivå för grundvattenrör SG2200, SG6132GW samt SG60139G.  

På andra sidan väg E18 i Rinkeby har grundvattennivåer varierat kraftigt och de ligger också djupare under 

markytan än grundvatten inom planerat område, se figur 3. Dessa nivåer varierar mellan 1,5 m till 4,6 m 

under markytan för HGB272 och 0,6 m till 7,3 m under markytan för HGB145. De kan bland annat vara 

påverkade av schaktningar som har utförts i samband med byggnation av området Rinkeby mellan 1968 och 

1971. 
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Figur 3: Uppmätt grundvattennivå för grundvattenrör HGB145 och HGB272. 

7.2 Planerade grundvattenpåverkande arbeten 
Det är främst är arbeten som innebär schaktning under grundvattenytan i grundvattenförande jordlager, och 

som också eventuellt innebär bortledning av grundvatten, som kan komma att påverka 

grundvattenförhållandena. Det är framför allt en grundvattensänkning i det undre grundvattenmagasinet som 

kan ge upphov till sättningar och därför utgör störst risk. De planerade byggnads- och anläggningsarbeten 

som Golder hittills har identifierat som riskerar att påverka grundvattnet är ledningsschakter, anläggande av 

dagvattendamm och parkeringsgarage under mark. Planerad höjdsättning och läge för dessa i förhållande till 

grundvattenförande jordlager, och om någon grundvattenbortledning kommer att ske, är dock till största 

delen okänt efter förstudieskedet. 

I den aktivitetsvall som man planerar att anlägga längs den västra kanten av området planeras eventuellt två 

parkeringsgarage under mark. Ett med två plan norr om planerad bro till Rinkeby och ett med tre plan söder 

om bron. Lägsta nivå för garage med tre plan uppges vara +10,72 i Studie aktivitetspark från 2014.  För att 

undersöka om denna nivå innebär kontakt med underliggande friktionsjord bör sonderingar utföras. Den 

tidigare nämnda dagvattendammen kommer också att anläggas i denna aktivitetsvall. Dock finns ingen 

information om schaktdjup och det är därför inte möjligt att bedöma grundvattenpåverkan. I områden längs 

den planerade aktivitetsvallen finns indikationer på att jorddjup bör uppgå till mellan 3 till 5 meter vilket bör 

innebära att ingen kontakt med grundvatten bör uppstå. Detta måste dock bekräftas av tolkningar från 

sonderingar utförda i området då inga punkter för uppmätt djup finns inom området för aktivitetsvallen. 

Det är också viktigt att hålla reda på grundvattenytans läge vid schaktning vid övergång från lera till fast jord 

eller vid litet djup till fast botten. Vid schaktning under grundvattenytan kan nämligen hydraulisk 

bottenupptryckning inträffa då grundvattentrycket i underliggande genomsläpplig jord mot den täta leran är 

för högt. Detta gäller särskilt i de centrala delarna av området där artesiska grundvattentrycknivåer har 

uppmätts. 

Bortledning av grundvatten är vattenverksamhet och tillståndspliktig enligt Miljöbalken kap. 11. Tillstånd 

behövs dock inte om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas. 

Verksamhetsutövaren har bevisbördan för detta. Särskilda regler gäller för markavvattning. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

D
ju
p
 u
n
d
e
r 
m
ar
ky
ta
 (
m
)

HGB145

HGB272



URSVIKS VÄSTRA DELAR - FÖRSTUDIE HYDROGEOLOGI 

  

2016-02-23 
Uppdragsnummer 1542288 7 

 

8.0 FÖRSLAG TILL KONTROLLPROGRAM 
Syftet med kontrollprogrammet för grundvattennivåer i ett första skede är att få en uppfattning om rådande 

grundvattennivåer som underlag för projekteringen under systemhandlingsskedet och för att identifiera 

kritiska avsnitt ur grundvattensynpunkt. Särskilt är då grundvattennivåerna i området där dagvattendammen 

och garagen planeras anläggas av intresse. Mätningarna bör också komma igång så tidigt som möjligt i 

projektet för att en så lång mätserie som möjligt ska erhållas inför byggstart. I senare skeden kan 

kontrollprogrammet komma att behöva justeras för att anpassas till rådande omständigheter och planer.  

Funktionstester bör utföras för att undersöka de befintliga rörens funktion. Observationsrör 15W02, 15W13, 

15W24 samt 15W31 sitter i det övre magasinet och bör kompletteras med observationsrör i det undre 

magasinet i ungefär samma läge, se figur 4. Ytterligare tre observationsrör bör installeras vid den planerade 

aktivitetsvallen enligt figur 4. Två observationsrör föreslås installeras i anslutning till planerat läge för 

dagvattendamm. Installationen av kompletterande grundvattenrör kommer utföras under inledningen av 

systemhandlingsskedet enligt ett särskilt framtaget borrprogram där exakt läge och utformning beskrivs. 

Grundvattennivåmätningarna föreslås ske manuellt med två veckors mellanrum under 

systemhandlingsskedet. Som komplement till de manuella mätningarna installeras även en 

grundvattennivålogger i minst ett rör för kontinuerlig mätning med högre tidsupplösning. Redovisningen av 

mätdata sker löpande. 
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Figur 4: Föreslagna tillkommande observationsrör i kontrollprogram för västra Ursvik med ungefärligt läge. 

Grundvattennivåer kommer att mätas i tre olika skeden: före byggstart (projekteringsskede), under 

byggnation och efter avslutad byggnation. 

Skede 1. Under projekteringsskedet ska trycknivån i samtliga grundvattenrör i kontrollprogrammet mätas 

kontinuerligt, förslagsvis en gång varannan vecka, för att erhålla referensnivåer. Dessa nivåer utgör sedan 

underlag för beslut om åtgärdsnivåer. 

Skede 2. Under utförandeskedet ska trycknivån i samtliga grundvattenrör (inklusive referensrören) mätas 

kontinuerligt, framförallt under perioder då det pågår grundvattenpumpning inom arbetsområdet. I samband 

med större entreprenadarbeten som omfattar t.ex. utschaktning och grundvattensänkning ska mätning 

genomföras med tätare intervall (uppkopplade autologger rekommenderas).  

Skede 3. Efter att samtliga grundvattenpåverkande anläggningsarbeten avslutats ska mätning av trycknivån 

i samtliga rör utföras minst en gång per månad till dess att bedömningen är att ingen märkbar 

grundvattenpåverkan orsakad av byggnationen föreligger.  
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