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1 Uppdrag
Sweco Civil AB har fått i uppdrag av Söderhalls Reningsverk AB (SÖRAB) att bedöma
hur en eventuell byggnation på fastigheten Ställningsmakaren kan påverka underjordiska
anläggningar.

Denna PM ska beskriva påverkan av grundläggnings- samt sprängningsarbeten på
underliggande anläggningar samt ge rekommendationer för kontrollåtgärder.

2 Underlag
1) Placering av anläggningar, ”VA_Sadelmakaren_A1 (002).pdf, erhållen av Erika

Fagerberg, Sundbybergs stad, 2017-05-03

2) Plankarta, ”Ställningsmakaren_Plangränser.dwg”, erhållen av Magnus Hektor,
Sörab, 2017-03-01

3) Jordartskarta, SGU

4) Berggrundskarta, SGU

3 Objektsbeskrivning/Förutsättningar
En återvinningscentral (ÅVC) planeras på fastigheten Ställningsmakaren i Rissne,
Sundbybergs stad. I dagsläget pågår planarbete för ÅVC och därför finns ingen
information gällande mark- eller grundläggningsnivåer. Dock antas att anläggningen
ligger max 2 meter under befintlig markyta med nivå +20 dvs. på ca +18 (RH2000).

Under eller närliggande denna fastighet finns två st underjordiska bergtunnlar:
Järvatunneln samt Underverket. Dessa tunnlar antas vara spill- eller dagvattentunnlar.

4 Geotekniska förhållanden

4.1 Topografi och ytbeskaffenheter

Området består idag av en skogsbevuxen tomt. I söder om aktuellt område finns
Ulvsundavägen och i norr Rissneleden.

Höjderna varierar mellan ca +14,5 i norr och ca +21 i söder.

4.2  Jordlagerföljd

Området består mestadels av berg i dagen. I norr förekommer ett område med lera.

Där område med lera förekommer är marknivåerna lägre än i övrigt dvs. mellan ca +14,5
och +18.
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Figur 1 Jordartskarta (SGU) med aktuellt område. Rött= berg, gult=lera.

5 Bergteknisk bedömning

5.1 Järvatunneln

Järvatunneln korsar aktuell fastighet och ligger på nivå ca -20 (RH2000). Järvatunneln
antas ha en spännvidd på ca 12 m (inkl. skyddsområde).

För att inte påverka tunneln krävs en bergtäckning på minst 6 m. Då hamnar man på en
nivå på ca -14.

Marknivån är som lägst ca +14,5 och vid detta område består jorden av lera. Det är svårt
att avgöra lermäktigheten och därmed djup till berg. Enligt jorddjupskartan är jordens
mäktighet ca 5-10 m. Vid ett jorddjup på 10 m hamnar man på nivå ca +4,5 och detta
medför en bergtäckning på ca 18 m.

5.2 Underverket

Underverket ligger söder om och utanför aktuell fastighet. Tunneln ligger på nivå ca -18.

Tunneln har en spännvidd på ca 4 m och i takhöjd 5 m.

Markytan där tunneln finns varierar mellan ca +20 och +26 och består av berg.

Detta medför en bergtäckning på minst 38 m.
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6 Kontrollåtgärder
Riskanalys m.h.t. sprängningsarbeten utformas med gällande gränsvärden för vibrationer.

Vid utformning av riskanalys ska hänsyn tas till Stockholm Vattens Allmänna
bestämmelser och anvisningar för markarbeten inom eller intill berganläggningar
tillhörande Stockholm Vatten.

7 Slutsatser
Bergtäckningen för Järvatunneln antas vara tillfredställande. Dock måste djup till berg i
norra delen utrönas.

Placering av byggnad görs företrädesvis på område med berg.

Underverkets bergtäckningsbehov behöver inte beaktas då det ligger utanför fastigheten.
Dock måste kontrollåtgärderna innefatta denna tunnel också.

Planläggningsarbetet kan fortgå.

Sweco Civil AB, Geoteknik

Stockholm 2017-05-04

Fadi Halabi

Handläggare


