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1.0 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Sundbybergs stad planerar fortsatt exploatering av Västra Ursvik som är ett område i den nordvästra delen 
av kommunen (Figur 1). Västra Ursvik utgör den västra delen av stadsutvecklingsprojektet Stora Ursvik, 
inom vilket bostäder för ca 15 000 personer, ny infrastruktur, skolor, förskolor, parker, torg m m planeras att 
byggas fram till år 2026. Genom området planerar även Trafikförvaltningen att anlägga Tvärbanan 
Kistagrenen i gatuspår med två nya stationslägen. 

Golder Associates AB (Golder) har på uppdrag av Sundbybergs Stad utfört hydrogeologisk undersökning 
och projektering i systemhandlingsskede för ny infrastruktur, nya vatten- och avloppsledningar samt 
dagvattenhantering inom Västra Ursvik.  

 
Figur 1: Översikt över projektområdet med Västra Ursvik och Nordlig anslutning. 
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1.2 Omfattning och syfte 
Systemhandlingsprojekteringen har omfattat hydrogeologiska undersökningar och provtagningar som 
redovisas i en Markteknisk undersökningsrapport (MUR). Denna PM, som är en del av systemhandlingen, 
omfattar vidare beskrivning av de hydrogeologiska förhållandena och befintliga anläggningar i 
projektområdet samt en bedömning av den eventuella påverkan som planerade anläggningar kan orsaka på 
grundvattenförhållandena och närliggande grundvattenberoende objekt. Föreliggande PM syftar också till att 
ge underlag för beslut om tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken kapitel 11 ska sökas för 
anläggandet av planerade anläggningar. 

Projektet har under projekteringen delats upp i två delar:  

 Västra Ursvik – som omfattar ny infrastruktur inom planerad stadsbebyggelse, 

 Nordlig anslutning – som omfattar området norr om planerad stadsbebyggelse och inkluderar en 
bussgata som planeras ansluta till Ärvinge trafikplats, se Figur 1. 

1.3 Objektbeskrivning 
Ursvik är en del av södra Järvafältet nordväst om Stockholm och var tidigare ett militärt övnings- och 
skjutfält. Ursvik omfattar två stadsdelar i Sundbybergs stad; Lilla Ursvik i öster, med villabebyggelse sedan 
30 och 40-talet och Stora Ursvik, som delas upp i Ursviks östra och Ursviks västra delar. Ursviks östra delar 
består av småhus, radhus, parhus och flerfamiljshus medan Ursvik västra delar, som är under byggnation 
respektive utredningsskede, huvudsakligen kommer att bestå av flerfamiljshus och högre bebyggelse.  

Stadsbyggnadsprojektet påbörjades 2005 och utbyggnaden sker i etapper där vissa delar redan är 
färdigställda. Hela utbyggnaden beräknas vara klar 2026 och kommer då att omfatta drygt  
7 000 bostäder (ca 15 000 boende) samt kommersiella lokaler.  

I den aktuella delen av Ursviks västra delar ska 4 000 nya bostäder byggas med ny infrastruktur, mer 
kollektivtrafik, torg och flera nya parker. Genom området planeras Tvärbanan Kistagrenen följa den 
planerade huvudgatan, Kvarngatan samt byggs en ny bussgata som ska koppla ihop området mot Kista. 
Vidare planeras en skola med idrottshall, förskolor och äldreboende byggas inom området. Mot 
Ulvsundavägen planeras en bullervall längs en ny park som följer stor del av områdets västra sida. Det 
planeras även anläggas nya cykelvägar och bättre förbindelser till intilliggande områden. 

I Stockholms stads regi pågår byggnation av en ny bro över Ulvsundavägen, som kommer att sammanbinda 
Västra Ursvik med Rinkeby. 

1.4 Förutsättningar 
Denna handling har tagits fram med följande förutsättningar: 

 Alla befintliga ledningar inom området kommer att läggas om.  

 Självfallsledningar kommer att anläggas i alla gator inom området. 

 Befintliga marknivåer förutsätts inom kvartersmark. 

 Koordinater och figurer är redovisade i koordinatsystem SWEREF 99 18 00 och i höjdsystem RH 2000. 
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1.4.1 Begränsningar 
Uppdraget omfattar endast kommunala anläggningar inom projektområdet. Planerade verksamheter på 
kvartersmark samt Tvärbanan ingår ej detta uppdrag och har ej tagits hänsyn till under projekteringsarbetet. 

1.4.2 Bestämmelser om vattenverksamhet 
Vattenverksamhet är en tillståndspliktig verksamhet och regleras i miljöbalkens 11:e kapitel. Med 
vattenverksamhet avses all verksamhet och alla anläggningar som utförs inom ett vattenområde eller för 
bortledande av grundvatten eller tillförsel av vatten för att minska eller öka grundvattenmängd eller vattnets 
djup eller läge. Ett vattenområde definieras som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara 
vattenstånd.  

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstolen. Enligt 12 § i miljöbalkens 
11:e kapitel behövs inte tillstånd ”om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas 
genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena”. 

2.0 UNDERLAG 

2.1 Underlag från projektering 
Följande underlag från systemhandlingsprojekteringen har legat till grund för föreliggande PM: 

 Grundkarta, ”Baskarta Västra Ursvik SWEREF 99 18 00 RH2000” erhållen 2017-02-20. 

 Gatunät: 

 3D-modellfil ”Vägmodeller Ursvik 2017-02-20.dwg”, erhållen 2017-02-20. 

 Längdprofil för Kvarngatan, Båtsman Rinkens gata, Gamla Enköpingsvägen öster/väster, Ursvik 
Allé öster/väster, Mjölgatan, Mönstringsvägen öster/väster ”M-30-P-001.dwg” erhållen 2017-01-26. 

 Längdprofil för Spannmålsgatan och Stallgatan ”M-30-P-001.dwg” erhållen 2017-04-06. 

 Parker och torg: 

 Utformning Vallenparken, modellfil ”Alt 1_Vallen_170411.dwg” erhållen 2017-04-20. 

 Utformning Älvdalsparken, modellfil ”L2-30-P-01.dwg” erhållen 2017-04-28.  

 Utformning Kvarnkullens park, modellfil ”L3-30-P-01.dwg” erhållen 2017-04-03. 

 Utformning Ursviks Torg, modellfil ”L1-30.V002.dwg” erhållen 2017-04-24. 

 VA-ledningsnät, 3D-modellfil ”VAnät-2017-03-14.dwg”, erhållen 2017-03-14.  

 Dagvattendamm: 

 Modellfil plan ”dagvattendamm plan.dwg”, erhållen från Bjerking 2017-03-23, 

 Modellfil sektion ”dagvattendamm sektion.dwg”, erhållen från Bjerking 2017-03-23, 

 Utformning typritning: Bilaga3_S225-54_profil, erhållen från Bjerking 2016-12-08, 

 Pumpstation: 
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 Modellfil ”PST och filterplacering.dwg”, erhållen från Bjerking 2017-04-24 

 Utformning typritning: ”PS 15000H”, erhållen från Bjerking 2017-05-11 

 Bro över Igelbäcken, modellfiler ” K-21-S-01.dwg” och ”K-21-F-01.dwg”, erhållna 2017-05-11. 

2.2 Utförda undersökningar 
Under systemhandlingsskedet har geotekniska, hydrogeologiska samt miljötekniska undersökningar utförts 
inom området vars resultat legat till grund för föreliggande PM. Hydrogeologiska undersökningar omfattar: 

 Månadsvisa grundvattennivåmätningar i grundvattenrör, 

 Slugtester för utvärdering av jordens hydrauliska konduktivitet, 

 Krysspetsförsök med provtagning och labanalys av friktionsjord. 

Utförda undersökningar samt inarbetat material från tidigare undersökningar och arkiv redovisas i: 

 Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik/Hydrogeologi/Miljöteknik Västra Ursvik, upprättad av 
Golder Associates, daterad 2016-11-04 rev 2017-06-01,  

 Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik/Hydrogeologi/Miljöteknik Nordlig anslutning, upprättad av 
Golder Associates, daterad 2017-06-01. 

3.0 PLANERADE ANLÄGGNINGAR 

3.1.1 Västra Ursvik 
Planerade kommunala anläggningar ingående i projektet inom Västra Ursvik omfattar (Figur 2): 

 Kommunalt gatunät med två parallella gator som löper i nord-sydlig riktning och ett flertal tvärgator. 
Kvarngatan benämns även som områdets huvudgata och i denna planeras även Tvärbanan förläggas. 

 Allmänna dag-, spill- och dricksvattenledningar som anläggs i gatumarken. 

 Dagvattendamm med tillhörande filterrening och serviceväg belägen strax öster om Rinkeby trafikplats. 
Dagvattendammens utformning är under fortsatt utredning och kan komma att ändras. Detta kan 
påverka de beräkningar och bedömningar som görs i föreliggande PM. 

 Pumpstation för spillvatten belägen i anslutning till dagvattendammen. 

 Allmänna torg och parker: 

 Ursviks torg beläget centralt i området längs Kvarngatan, 

 Vallenparken belägen längs med Ulvsundavägen på områdets västra sida, 

 Älvdalsparken belägen i områdets nordöstra hörn, 

 Kvarnkullens park belägen invid Enköpingsvägen i områdets södra del. 
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Figur 2: Stadsutbyggnadsområdet Västra Ursvik med planerade kommunala anläggningar och platser.  

3.1.2 Nordlig anslutning 
Nordlig anslutning utgörs av en bussväg som kopplar samman de norra delarna av Västra Ursvik med Kista. 
Nordlig anslutning löper parallellt med tänkt sträckning för Tvärbanan, passerar Igelbäcken på bro och 
fortsätter upp till Ärvinge Trafikplats söder om Kista. Längs vägen planeras även för regionalt cykelstråk. 

4.0 OMRÅDESBESKRIVNING 
Västra Ursvik avgränsas av Enköpingsvägen i söder, Ulvsundavägen (riksväg 279) i väster och E18 och 
Rinkeby trafikplats i nordväst. I nordost angränsar området mot en nedlagd militäranläggning, Milot. Längs 
områdets östra sida följer Ladugårdsgatan, som är del av infrastrukturen i den delvis färdigbyggda delen av 
Västra Ursvik. Nordlig anslutning löper från Västra Ursviks nordöstra hörn upp till Ärvinge i en korridor som 
avgränsas av E18 på ena sidan och Milot och Igelbäckens naturreservat på den andra. 

4.1 Befintliga anläggningar 

4.1.1 Västra Ursvik 
En asfalterad infartsväg kommer in i området från Enköpingsvägen i söder. Vägen fortsätter i nordlig riktning 
och övergår till grusbeläggning.  

I områdets sydvästra del finns en befintlig återvinningsstation med infart från infartsvägen. 

Genom området passerar en gång- och cykelväg. GC-vägen kommer in i området på bro över 
Enköpingsvägen i söder och delar sig. Den ena delen går in i området och följer ungefär samma läge som 
den planerade Kvarngatan. GC-vägen korsar under befintlig väg via en gc-port (passagen finns ungefär vid 
den planerade Kvarngatan km 0/450). Därefter går GC-vägen västerut mot befintliga E18. Den södra GC-

Älvdalsparken 

Kvarnkullens 
park 

Ursviks Torg 

Rinkeby 
Trafikplats 

Milot 

Rinkeby 
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vägen korsar områdets infartsväg på bro för att sedan fortsätta västerut och passera Ulvsundavägen på 
ytterligare en bro.  

I Stockholms stads regi pågår byggnation av en ny bro som ska sammanbinda Rinkeby och Ursvik över 
Ulvsundavägen. 

Ulvsundavägen som löper längs områdets västra rand är markförlagd upp till Rinkeby trafikplats. 
Trafikplatsen som kopplar samman Ulvsundavägen och E18 är förlagd på bro. Norr om bron fortsätter E18 i 
markläge. Brostöden är pålgrundlagda och för delar av E18 har kc-pelarförstärkning, lättfyllning och 
tryckbankar utförts. Delar av tryckbankarna ligger inom projektområdet. Trafikverket har även två 
dagvattendammar belägna under rampbroarna för trafikplatsen.  

I områdets norra delar finns två bunkrar/betongkonstruktioner som kvarlämnats från att området nyttjades 
som militärt övningsfält.  

Inom området finns både luftburna och markförlagda ledningar. Markförlagda ledningar består främst av 
belysningsel samt el- och vattenledningar tillhörande återvinningsstationen. I angränsande nybyggt område i 
öster finns nylagda ledningar som skall ansluta till planerade ledningar som projekteras inom ramen för 
föreliggande systemhandling.   

4.1.2 Nordlig anslutning 
En asfalterad GC-väg kommer från Milot och löper parallellt med E18 på östra sidan av planerad sträckning 
för bussgatan på och passerar Igelbäcken på bro. Därefter fortsätter GC-vägen i markläge upp till Ärvinge 
trafikplats. Norr om Igelbäcken finns ytterligare en gc-väg som följer parallellt med bäcken i ost-västlig 
riktning. 

E18 löper längs områdets västra rand och är förlagd på bro över Igelbäcken och förbi Ärvinge trafikplats, på 
övriga sträckor är vägen markförlagd. Ärvinge trafikplats ligger i den norra änden av området. Mellan 
Igelbäcksbron och Ärvinge trafikplats finns en tunnel för planerad Tvärbana under E18. 

I den södra delen av området finns kvarlämnade betongkonstruktioner/bunkrar vars läge och storlek är 
okända. I fortsatt projektering ska läge och utbredning kontrolleras. 

4.2 Topografi 
Västra Ursviks södra ände, som angränsar till Enköpingsvägen, utgörs av ett höjdparti benämnt Kvarnkullen. 
Infartsvägen till området går i bergskärning genom kullen. Norr om Kvarnkullen planar marken ut och 
merparten av Västra Ursvik, längs Ulvsundavägen och upp till Rinkeby trafikplats, utgörs av relativt plan 
ängsmark. Marken sluttar svagt norrut mot områdets lågpunkt belägen strax söder om Rinkeby trafikplats. 
Området användes tidigare för tillfälliga vägar, upplags- och etableringsytor vid ombyggnaden av 
Ulvsundavägen och E18 varför en del högar med fyllnadsmassor förekommer. Öster om ängsmarken höjer 
sig marken upp där Västra Ursvik ansluter mot befintlig bebyggelse längs Ladugårdsgatan. Norr om denna 
del finns ett höjdområde som utgörs av skogs- och hällmark där Milot är beläget.  

Direkt norr om Västra Ursvik korsar Nordlig anslutning en utlöpare av höjdområdet vid Milot. Norr om denna 
finns Igelbäckens dalgång där marken planar ut och sluttar svagt mot Igelbäcken på båda sidor om 
bäckfåran.  
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4.3 Geologi 
Inom området finns det stora variationer i jorddjup och markförhållanden. Marken består växlande av 
områden med fastmark och områden med lös jord. Höjdområdena i söder och väster utgörs till stor del av 
berg i dagen eller morän med ringa djup på berg (Figur 3). I områdets lägre belägna delar utgörs jordlagren 
generellt av fyllningsjord ovan lera. Under leran finns friktionsjord ovan berg. Även områden med 
fyllningsjord direkt på friktionsjord förekommer. Fyllningens mäktighet varierar upp till som mest 6 m. Lerans 
mäktighet varierar från någon meter upp till ca 15 m. Ett övre skikt av torrskorpelera förekommer. 
Friktionsjordens mäktighet är generellt ca 1-3 m men upp till 5 m har observerats. Provtagning indikerar att 
friktionsjorden utgörs av en sandmorän med inslag av silt men även att områden med en mer sorterad sand 
finns. 

Nordlig anslutning går över höjdområdet med berg i dagen och friktionsjord med ringa djup inledningsvis. I 
Igelbäckens dalgång utgörs jorden av lera som överlagrar en friktionsjord på berg. Jorddjupen är som störst 
vid Igebäckens strömfåra, ca 13 m, och minskar successivt åt båda håll bort från den. Lerans mäktighet 
varierar från någon meter upp till ca 6 m, med någon meter torrskorpelera överst. Friktionsjordens mäktighet 
varierar mellan ca 1-3 m, men är upp till 7 m närmast bäckfåran. Friktionsjorden bedöms utgöras av en 
sandmorän. Inom området förekommer även fyllningsjord ovan leran som härrör från en arbetsväg för 
bygget av E18. 

En detaljerad beskrivning av de geotekniska förhållandena redovisas i ProjekteringsPM Geoteknik, Västra 
Ursvik och ProjekteringsPM Geoteknik, Nordlig anslutning, båda daterade 2017-06-01 och upprättade av 
Golder. 

 
Figur 3: Jordartskarta över projektområdet med karterade avrinningsområden samt karterade ytvattendelare. Blå pilar 
visar flödesriktning för ytvatten i diken och bäckar. 
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4.4 Hydrologi 
Den regionala årsmedelnederbörden är 650 mm/år (SMHI 2009). Projektområdet har en låg 
hårdgörandegrad, asfalterade ytor begränsas till ett par cykelvägar. Marken utgörs främst av ängs- och 
skogsmark varför ytvattenavrinning är låg. Merparten av yt- och grundvattnet från projektområdet bedöms 
rinna till Igelbäcken som rinner i väst-ostlig riktning genom den norra delen av projektområdet (Figur 3). 
Endast Kvarnkullen och sydvästra delarna av den plana ängsmarken bedöms tillhöra Norra Råstabäckens 
avrinningsområde. De båda bäckarnas avrinningsområden bedöms skiljas åt av en gravitationsstyrd 
vattendelare som löper i nord-sydlig riktning genom Västra Ursvik. Norra Råstabäcken är belägen utanför 
projektområdet strax söder om Enköpingsvägen och rinner i väst-ostlig riktning vidare mot Råstasjön. 

De plana områdena är utdikade och ett antal vattenförande diken förekommer, ytvattnet strömmar mot 
lågpunkten i Västra Ursviks norra del där ett större vattensjukt område förekommer. Vattnet bedöms sedan 
strömma norrut som yt- eller grundvatten mot Rinkeby Trafikplats och därefter åt nordost mot Igelbäcken. 
Under rampbroarna till Rinkeby Trafikplats finns två dagvattendammar tillhörande Trafikverket. Från dessa 
dammar rinner vatten i diken vidare åt nordost på norra sidan av E18 och ut i Igelbäcken.  

4.4.1 Igelbäcken 
Igelbäcken som korsas av Nordlig anslutning är en av Stockholmsområdets mest skyddsvärda vattendrag. 
Den hyser höga natur- och friluftsvärden tack vare god tillgänglighet, välbevarat kulturlandskap och ett rikt 
växt- och djurliv. I bäcken finns till exempel ett unikt bestånd av grönling. År 2006 inrättade Stockholms stad 
Igelbäckens kulturreservat. Kommunerna Solna och Sundbyberg (nedströms Stockholms stads del av 
bäcken) har bildat naturreservat för sina respektive delar av Igelbäckens dalgång. Igelbäckens naturreservat 
inom Sundbybergs kommun inrättades av kommunfullmäktige år 2004 i syfte att skydda och bevara 
området.  

Igelbäcken är ca 10 km lång och rinner från Säbysjön i Järfälla, över Järvafältet till Ulriksdals slott där den 
slutligen mynnar i Edsviken. Medelvattenföringen i bäcken är ca 120 L/s. Högsta vattenföringen har 
uppmätts till 600 L/s och lägsta till 1,4 L/s. Vid lågvattenflöden tillsätter SVAB vid behov renvatten till bäcken 
(Stockholm Stad 2000). 

Strömfåran inom projektområdet restaurerades 2013 efter det att en tillfällig omledning och kulvertering av 
bäcken utfördes under byggandet av E18 mellan Hjulsta och Kista. Kulverteringen krävde tillstånd för 
vattenverksamhet för verksamhetsutövaren Trafikverket. Enligt tidig kommunikation med Länsstyrelsen 
kommer de inte att kräva lika omfattande skyddsåtgärder vid bygget av Nordlig anslutning (Sundbyberg Stad 
2017).  

5.0 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 
Grundvatten förekommer i området i ett eller flera övre magasin i fyllningen ovan leran och i torrskorpeleran 
och i ett sammanhängande undre magasin i friktionsjorden under leran (Figur 4). Där friktionsjorden går i 
dagen finns endast ett öppet magasin. Här finns potentiellt en kontakt mellan de övre och undre magasinen. 
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Figur 4: Karterad utbredning av undre grundvattenmagasin i jord med trycknivåkurvor och gradienter samt existerande 
grundvattenrör. Skrafferade områden redovisar in- och utströmningsområden för grundvatten i undre magasin. Karterade 
ytvattendelare förmodas sammanfalla med grundvattendelare. 

5.1.1 Grundvattenbildning 
Den potentiella grundvattenbildningen i området kan uppskattas till 150-225 mm/år (Rohde et. al 2006). Hur 
stor den faktiska grundvattenbildningen är styrs av evapotranspirationen, markens avrinningsegenskaper, 
bortledning i antropogena strukturer samt magasinets fyllnadsgrad vid varje nederbördstillfälle. 
Grundvattennivåerna i både övre och undre magasin reagerar tydligt vid snösmältning och andra större 
nederbördshändelser (Figur 5). Till exempel sammanfaller höga grundvattennivåer i november 2016 med 
snösmältning efter ett kraftigt snöfall (ca 40 cm snö) 8-9 november. 

Grundvattenbildning till det undre magasinet sker i höjdområdena där moränen går i dagen, främst i 
randområdena mellan lera och berg i dagen. Dessa områden är inströmningsområden för grundvattnet. 
Större delen av de plana lertäckta ängsområdena bedöms vara intermediära, det vill säga 
genomströmningsområden för grundvattnet. Där lera förekommer bedöms grundvattenbildningen till undre 
magasin vara obetydlig. Utströmningsområden finns endast kring Västra Ursviks lågpunkt och vid befintliga 
dagvattendammar. Igelbäcken bedöms inte ha någon kontakt med det undre magasinet i eller i närheten av 
projektområdet, utan bäcken rinner ovanpå leran.  

Grundvattenbildning till övre magasin kan förutsättas ske över hela projektområdet där ett övre magasin 
förekommer utom i utströmningsområden. Utströmningsområden för det övre magasinet är vattenförande 
diken, befintliga dagvattendammar samt Igelbäcken. Kontakten förutsätts vara god mellan bäcken och det 
övre magasinet. 
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Figur 5: Månadsmedelvärde för nederbörden (grå linje) i mm/dygn samt dygnsmedelvärde för temperatur (röd/blå linje) 
i oCelsius. 

5.1.2 Grundvattennivåer i undre magasin 

5.1.2.1 Västra Ursvik 
Grundvattentrycknivåer i det undre magasinet har uppmätts variera mellan ca +7,7 m och +11,8 m. Nivåerna 
är som högst i områdets södra och sydöstra delar och lägst i norr vid befintliga dagvattendammar. Utifrån 
mätningar utförda 2017-03-30 har nivåkurvor tolkats som illustrerar grundvattentrycknivåer och gradienter i 
det undre magasinet inom Västra Ursvik (Figur 4). Nivåmätningar har utförts kontinuerligt sedan 2016 men 
ett stort antal äldre rör från tidigare undersökningar finns i området med mätningar så långt tillbaka som 
1976. 

Historiska grundvattennivåmätningar visar på perioder med artesiska förhållanden i läget för Rinkeby 
trafikplats. Efter byggnationen av trafikplatsen har detta inte inträffat igen utan utförda 
grundvattennivåmätningar indikerar att dagvattendammarna eller annan konstruktion i trafikplatsen leder bort 
grundvatten från området. I de historiska mätningarna finns flertalet perioder av låga nivåer som kan ha 
orsakats av grundvattenpåverkan från anläggningsarbeten. 

Under de senaste två åren har grundvattennivåerna regionalt generellt varit lägre eller mycket lägre än de 
normala (SGU 2017). Det bedöms främst bero på mindre nederbörd än normalt och kan vara kopplat till 
klimatförändringar. För att kunna uppskatta extremnivåer och dimensionerande grundvattennivåer i området 
har därför en jämförelse gjorts med referensrör ingående i SGU:s grundvattennät. Rören har långa 
mätserier, ca 50 år, och är belägna utanför Vaxholm, ca 14 km bort. Baserat på mätdata från referensrören 

0

2

4

6

8

10

12

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

m
m

/d
yg

n

Gr
ad

er
 C

el
siu

s

Granskningshandling 2017-06-01 
Uppdragsnummer 1542288 10  

 



 
SYSTEMHANDLING PM HYDROGEOLOGI 

  

och grundvattenrören inom området har höga och låga extremnivåer med 50 års återkomsttid 
prognosticerats (bilaga A).  

5.1.2.2 Nordlig anslutning 
Grundvattentrycknivåer i det undre magasinet har uppmätts variera mellan ca +6,3 m och +15,2 m. Högst 
nivåer har uppmätts i längst i norr, öster om Ärvinge trafikplats. Gradienten lutar in mot Igelbäcken från båda 
sidor om bäcken. Nivåerna är som lägst i grundvattenrören närmast Igelbäcken.  

5.1.3 Grundvattennivåer i övre magasin 

5.1.3.1 Västra Ursvik 
Grundvattennivåer i det övre magasinet har uppmätts variera mellan +8,5 m och +11,7 m. Mätpunkterna är 
för glest placerade för att ge en heltäckande bild av det övre magasinet men gradienter och 
strömningsriktning förmodas sammanfalla med markytans lutning. Nivåerna i de övre magasinen förmodas 
styras av vattenförande diken och trafikverkets dagvattendammar. 

5.1.3.2 Nordlig anslutning 
Grundvattennivåer i det övre magasinet har uppmätts variera mellan +7,3 m och +7,6 m. I området för 
Nordlig anslutning finns endast två grundvattenrör installerade i det övre magasinet och norr om rör 
17GA030O upp mot Ärvinge trafikplats finns inga mätdata för att bedöma förekomst av ett övre magasin. 
Grundvattnet i det övre magasinet förmodas strömma ut i Igelbäcken. Mätningarna har pågått under för kort 
tid för att säga något om grundvattennivåns årstidsvariation. 

5.1.4 Hydraulisk konduktivitet i jord 
Hydraulisk konduktivitet i friktionsjorden under leran har utvärderats i tre punkter inom respektive delområde 
(Tabell 1). Undersökningarna indikerar en hydraulisk konduktivitet inom Västra Ursvik omkring 2.10-6 - 3.10-

6 m/s och inom området för Nordlig anslutning 1.10-6 - 3.10-5 m/s. Av använda undersökningsmetoder bedöms 
slugtest ge mest representativa värden för jordlagrens egenskaper på platsen. Observera att använda 
undersökningsmetoder endast ger punktinformation. Friktionsjordens egenskaper kan vara mycket 
heterogena och den hydrauliska konduktiviteten kan därmed variera rumsligt över området. 

Tabell 1: Hydraulisk konduktivitet i friktionsjord under lera. 
Rör ID Hydraulisk konduktivitet (m/s) Metod 

Västra Ursvik   
16GW01U 2.10-6 Slugtest 
16GW02U 2.10-6 Slugtest 
16GW06U 3.10-6 Slugtest 
Nordlig anslutning    
17GA025U 3.10-5 Slugtest 
17GA029U 1.10-6 Slugtest 
17GA030U 9.10-6 Slugtest 
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6.0 KONSEKVENSER AV PLANERADE ANLÄGGNINGAR 

6.1 Grundvattenpåverkan under byggskedet 
Vid bedömning av grundvattenpåverkan har främst grundvattentrycknivåer i det undre magasinet beaktats 
på grund av att sättningsproblematik och risker med bottenupptryckning, bottenuppluckring och hydrauliskt 
grundbrott främst är beroende av nivåer i det undre magasinet. En tömning av övre grundvattenmagasin kan 
på längre sikt orsaka portrycksändringar i underliggande lera med sättningar som följd.. En påverkan på det 
övre magasinet kan även ge påverkan på andra grundvattenberoende objekt som eventuella 
grundvattenberoende ekosystem, yt- och grundvattenförekomster och grundvattentäkter. 

Anläggningar som bedöms kräva djupare schakter som kan komma att innebära påverkan på det undre 
grundvattenmagasinet är brofundament, VA-pumpstationen, dagvattendammen samt delar av VA-
ledningsnätet. Inga schakter bedöms helt penetrera lerlagret varför endast risk för bottenupptryckning och 
marksättning till följd av grundvattensänkning beaktats. Gatunätet bedöms till största delen anläggas på 
fyllning och bedöms inte innebära några djupare schakter.  

Utsläpp av bortlett grundvatten och länshållningsvatten från schakter måste kontrolleras noga. Om vattnet 
ska omhändertas lokalt eller släppas på dagvattennätet i området kommer Igelbäcken vara recipient. Att leda 
vatten dit innebär mycket stränga reningskrav.  

6.1.1 Västra Ursvik 
Pumpstationen för spillvatten är placerad invid Rinkeby trafikplats i direkt närhet till befintliga rampbroar och 
dagvattendammar. I området finns lös lera och grundvattentrycknivåerna i undre magasin ligger nära 
markytan. Överkant på fundamentet för pumpstationen har antagits hamna på nivån ca +5,5 m, vilket 
betyder ca 3,1 m under grundvattnets medeltrycknivå och ca 3,9 m under beräknad dimensionerande 
högstanivå. Schakten penetrerar inte hela lerlagret men risk för bottenupptryckning föreligger. För att 
hantera detta föreslås schakten utföras i våthet med undervattensgjutning av en tätkaka i botten. För att 
förhindra bottenupptryckning behöver tätkakan vara ca 1 m tjock. Med denna metod undviks tillfällig 
grundvattensänkning under byggskedet. Samtliga beräkningar och antaganden gjorda för att bedöma risken 
för bottenupptryckning redovisas i bilaga A. 

Anläggandet av dagvattendammen enligt erhållet underlag innebär att schakt behöver utföras ca 2,4 m 
under grundvattnets medeltrycknivå och ca 3,2 m under beräknad dimensionerande högstanivå. Risk för 
bottenupptryckning föreligger i dammens djupare delar under byggskedet. Med tanke på dammens storlek 
(ca 130x30 m) föreslås detta hanteras genom att trycknivån i undre magasin lokalt sänks av till nivå för 
schaktbotten med hjälp av blödarrör. Det innebär att erforderlig grundvattensänkning blir 2,4 m. 
Grundvattensänkning för dagvattendammen bedöms behöva pågå under 2-4 månader. 

Delar av VA-ledningsnätet i Båtsman Rinkens Gata ligger under grundvattnets trycknivå i det undre 
magasinet och även under grundvattennivåer i det övre magasinet. Risker vid schaktning för ledningsgravar 
har inte studerats i detalj utan behöver studeras vidare under bygghandlingsskedet. Eventuella risker 
bedöms kunna hanteras med lokala temporära lösningar som exempelvis blödarrör eller etappvis 
schaktning.  

6.1.2 Nordlig anslutning 
Vid anläggandet av bron över Igelbäcken kommer schakter för brofundament att behöva utföras. 
Fundamenten behöver grundläggas på frostfritt djup, ca 1,5 m under markytan. Schakter för brofundament 
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förutsätts kunna utföras utan att grundvatten behöver bortledas från undre magasin. I läge för varje brostöd 
behöver det under bygghandlingsprojekteringen detaljstuderas om grundvatten i undre magasin behöver 
bortledas på grund av risk för bottenupptryckning eller för att schaktbotten ligger under lerans underkant. Hur 
inläckage av grundvatten från övre magasin ska hanteras under byggskedet behöver också utredas. 
Tillstånd för vattenverksamhet kan krävas om bropelarna anläggs inom Igelbäckens vattenområde. Enligt 
kommunikation med Länsstyrelsen definieras vattenområdet i detta projekt som det område som vattentäcks 
vid ett 100-årsflöde i bäcken (Sundbyberg Stad 2017). 

6.2 Grundvattenpåverkan under driftskedet 
Inga anläggningar inom projektet bedöms ge upphov till eller kräva permanent grundvattenbortledning. 
Däremot innebär utbyggnaden av Västra Ursvik en kraftigt ökad andel hårdgjorda ytor vilket kan leda till 
minskad grundvattenbildning och på sikt till sjunkande grundvattennivåer i hela området. Eftersom det inom 
detta projekt endast ingår projektering av allmänna vägar och platser inom området har ingen bedömning 
gjorts av hur stor denna påverkan kan bli. En sådan bedömning bör utföras på ett mer övergripande plan, 
t.ex. inom den kommunala planeringsprocessen, och även ta hänsyn till verksamhet på kvartersmark.  

För att förhindra grundvattensänkning i det övre magasinet på grund av längsgående dränering i långa 
schakter bör behovet av strömningsavskärande fyllning utredas närmare i bygghandlingsskedet. 

6.3 Bedömt påverkansområde för grundvattensänkning 
Ett påverkansområde för grundvattensänkning i det undre magasinet har tagits fram baserat på de 
temporära grundvattensänkningar som bedöms krävas för anläggandet av dagvattendammen (Figur 6). 
Metodiken för framtagandet beskrivs i bilaga A. 
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Figur 6: Bedömt påverkansområde för grundvattensänkning i undre magasin vid anläggande av dagvattendammen. 
Påverkansområdet är markerat med streck-prickad linje. 

6.4 Grundvattenberoende objekt inom påverkansområdet 
En inventering av möjliga grundvattenberoende objekt har utförts inom beräknat påverkansområde. Objekt 
som är beroende av grundvattennivåer i det övre magasinet har inventerats i hela projektområdet. Följande 
objekttyper har inventerats: 

 Sättningskänslig mark och byggnader 

 Ledningar och andra undermarksanläggningar 

 Vägar/Järnvägar 
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 Markavvattningsföretag 

 Vattenskyddsområden 

 Grundvattenförekomster/Brunnar (energi- och vattenuttag) 

 Ytvattenförekomster 

 Mark- och naturområden med känsliga biotoper 

 Natur- och kulturreservat 

 Fornlämningar 

 Befintliga tillstånd till vattenverksamhet 

6.4.1 Sättningskänslig mark och byggnader 
Inom hela påverkansområdet förekommer lös lera med sättningsrisk vid grundvattensänkning. Inga 
byggnader finns inom påverkansområdet. 

6.4.2 Ledningar och andra undermarksanläggningar 
Inga befintliga ledningar finns inom påverkansområdet. Enligt projektets ledningssamordning finns inga 
ledningar alls inom projektområdet som ska vara kvar och därmed behöver skyddas från påverkan av 
projektet. 

En av Trafikverkets dagvattendammar är belägen inom påverkansområdet. Vid avsänkning till schaktbotten 
inom planerad dagvattendamm bedöms grundvattensänkningen under dagvattendammen bli upp till 0,8 m. 
En kompletterande utredning behöver göras för att bedöma vilken sättning det kan ge upphov till under 4 
månaders avsänkning. 

6.4.3 Vägar/Järnvägar 
En av rampbroarna inom Rinkeby trafikplats är belägen inom påverkansområdet. Inom påverkansområdet 
finns brostöd grundlagda på pålar. Vid avsänkning till schaktbotten inom planerad dagvattendamm bedöms 
grundvattensänkningen under brofundament bli upp till 0,8 m. En kompletterande utredning behöver göras 
för att bedöma vilken sättning det kan ge upphov till under 4 månaders avsänkning. 

6.4.4 Markavvattningsföretag 
Inga markavvattningsföretag finns inom projektområdet (Länsstyrelsen 2017). 

6.4.5 Vattenskyddsområden 
Inga vattenskyddsområden finns i påverkansområdet eller inom projektområdet (Länsstyrelsen 2017). 

6.4.6 Grundvattenförekomster/Brunnar (energi- och vattenuttag) 
Inga grundvattenförekomster eller brunnar finns inom påverkansområdet eller projektområdet (SGU 2017b 
och 2017c).  
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6.4.7 Ytvattenförekomster 
Inga ytvattenförekomster finns inom påverkansområdet. Igelbäcken som korsas av Nordlig anslutning är en 
ytvattenförekomst definierad i Vatteninformationssytem Sverige (VISS 2017).  

6.4.8 Mark- och naturområden med känsliga biotoper 
Inga känsliga biotoper eller grundvattenberoende ekosystem har identifierats inom påverkansområdet eller 
projektområdet (Länsstyrelsen 2017). 

6.4.9 Natur- och kulturreservat 
Inga natur- eller kulturreservat finns inom projektområdet. I direkt anslutning men öster om Nordlig anslutning 
ligger Igelbäckens naturreservat. Väster om Nordlig anslutning och E18 ligger Igelbäckens kulturreservat 
(Länsstyrelsen 2017). 

6.4.10 Fornlämningar 
Inga fornlämningar finns inom påverkansområdet (Länsstyrelsen 2017). Ett antal fornlämningar finns inom 
projektområdet (Figur 7). Inga av dessa bedöms vara grundvattenberoende. 

 
Figur 7: Inventerade objekt från Länsstyrelsens WebGIS-tjänst. 
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6.4.11 Befintliga tillstånd till vattenverksamhet 
Inom eller i direkt anslutning till påverkansområdet finns ett aktivt tillstånd till vattenverksamhet avseende 
bortledning av grundvatten. Trafikverket har rätt att permanent avsänka grundvattennivån inom Rinkeby 
trafikplats till som lägst +6,5 m (Nacka Tingsrätt 2009). Kopplat till tillståndet till vattenverksamhet har 
Trafikverket genomfört ett kontrollprogram med månadsvisa grundvattennivåmätningar inom och i nära 
anslutning till projektområdet. Då väganläggningen är färdigställd sedan 2014 har kontrollprogrammet idag 
övergått till ett egenkontrollprogram där ingen tillsyn görs av tillsynsmyndigheten. 

7.0 FÖRSLAG TILL KONTROLLPROGRAM 
För kontroll av omgivningspåverkan avseende grundvattennivåer från detta projekt föreslås att ett 
kontrollprogram för grundvattenövervakning upprättas. Kontrollprogrammet upprättas i ett separat dokument 
och bör omfatta: 

 Grundvattennivåmätning före, under och efter utförande: 

 Fortsatt bakgrundsmätning av grundvattennivåer i övre och undre magasin månadsvis i existerande 
och tillkommande grundvattenrör enligt kapitel 9.0 fram till att anläggningsarbeten för eventuellt 
grundvattenpåverkande anläggningar påbörjas. 

 Veckovis grundvattennivåmätning under byggskedet för eventuellt grundvattenpåverkande 
anläggningar. 

 Under perioderna då grundvattensänkning utförs bör grundvattennivåmätning utföras dagligen, 
förslagsvis med automatiska tryckgivare i utvalda rör inom bedömt påverkansområde. 

 Efter att eventuellt grundvattenpåverkande arbeten avslutats kan mätintensiteten återgå till 
månadsvis mätning. Mätningar bör fortgå till dess att naturliga nivåer är återställda eller till stabila 
förhållanden inträtt, uppskattningsvis minst 6 månader.  

 Kontroll av bortlett grundvatten och länshållningsvatten: 

 Under perioderna då grundvattensänkning utförs bör utgående flöde mätas dagligen. 

 Provtagning av vattenkvaliteten på utgående vatten bör utföras löpande för att säkerställa att vattnet 
kan släppas till recipient. 

 Kriterier för bedömning av grundvattenpåverkan och nivåer vid vilka åtgärder ska vidtas för att minimera 
skadlig påverkan. 

 Överenskomna åtgärder vid händelse av oacceptabel grundvattenpåverkan. 

 Instruktioner för löpande redovisning av mätningar, händelse och avvikelserapportering samt 
slutrapportering av projektets grundvattenpåverkan. 

Under byggskedet av Västra Ursvik kommer det vara flera byggprojekt och flera verksamhetsutövare igång 
samtidigt under flera års tid. Förslagsvis samordnas eller helt införlivas kontrollprogram avseende 
grundvattenpåverkan från verksamheter på kvartersmark i detta kontrollprogram. Ett gemensamt 
kontrollprogram underlättar identifiering av orsaken till en uppmätt grundvattenpåverkan när många 
verksamheter arbetar parallellt. Därmed går det att sätta in rätt åtgärder på rätt plats för att förhindra skada. 
Kontrollprogrammet ger också bakgrundsdata för samtliga verksamhetsutövares bedömning av 
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omgivningspåverkan och innebär en resurs- och kostnadsbesparing jämfört med att varje 
verksamhetsutövare utför sitt eget kontrollprogram. 

8.0 REKOMENDATIONER AVSEENDE BESLUT OM ANSÖKAN OM 
TILLSTÅND TILL VATTENVERKSAMHET 

8.1 Temporär grundvattensänkning 
Den anläggning som bedöms kräva temporär grundvattensänkning under byggskedet är dagvattendammen. 
Eftersom denna kommer att projekteras om och eventuellt få ett ändrat utseende går det inte att med 
säkerhet säga vilken påverkan anläggandet ger. Baserat på använt underlag finns risk för 
grundvattenpåverkan vid Trafikverkets rampbroar för Rinkeby trafikplats. Någon bedömning av vilken 
sättning bedömd grundvattenpåverkan kan ge upphov till har ännu inte gjorts. Tills resultat från denna 
utredning erhållits och omprojektering av dagvattendammen utförts rekommenderas att vänta med beslut om 
att ansöka om tillstånd till vattenverksamhet. 

8.2 Igelbäcken 
Utifrån det preliminära utlåtande från Länsstyrelsen som meddelats från Sundbyberg Stad kan det vara 
mjöligt att anlägga bron över Igelbäcken utan att vattenverksamhet behöver bedrivas. En separat utredning 
pågår för att svara på om planerade brostöd hamnar inom området som täcks av vatten vid ett 100-årsflöde. 

9.0 FÖRSLAG TILL KOMPLETTERANDE UTREDNINGAR OCH 
UNDERSÖKNINGAR I BYGGHANDLINGSSKEDET 

9.1 Fältundersökningar 
Som underlag för vidare detaljprojektering föreslås följande fältundersökningar utföras: 

 Kompletterande grundvattenrör: 

 i övre och undre grundvattenmagasin i områdena för Älvdalsparken och Kvarnparken, 

 i undre magasin i läget för planerad VA-pumpstation, 

 i undre magasin som ersättning för bortschaktade rör HGB272 och HGB272X som har mycket lång 
mätserie (1976-2017), 

 Slugtest i befintligt grundvattenrör vid dagvattendammen och nytt vid VA-pumpstationen, 

 Fortsatt månadsvis grundvattennivåmätning i samtliga fungerande grundvattenrör i området  

9.2 Utredningar 
Följande kompletterande och fördjupade utredningar behöver utföras under bygghandlingsskedet: 

 Fördjupad utredning och beskrivning av hydrogeologiska förhållanden inom Älvdalsparken och 
Kvarnkullens park. 

 Utredning av hydrogeologiska risker vid anläggande av VA-ledningsnät under grundvattnets trycknivå i 
undre magasin 
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 Utredning av hydrogeologiska risker vid anläggande av bro över Igelbäcken. 

 Om dagvattendammens utformning ändras markant krävs ett omtag i utredningen av hydrogeologiska 
risker vid anläggandet av dagvattendammen. 

 Utredning kring sättningsrisker vid temporär avsänkning vid planerad dagvattendamm. 
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1.0 BOTTENUPPTRYCKNING 
Bottenupptryckning identifierades som möjlig problematik i området kring planerad dagvattendamm i de 
nordvästra delarna intill E18. I området kring dammen planeras också för en pumpstation samt en gång- och 
cykelbro med brostöd i och kring dammen, se Figur 1. I denna bilaga redovisas beräkningar avseende 
hydraulisk bottenupptryckning för planerad damm och pumpstation.   

 
Figur 1: Plan över placering för dagvattendamm, pumphus, gång- och cykelbro samt sonderingspunkter och 
grundvattenrör använda vid utvärdering. 

1.1 Anläggningar och förutsättningar 
För dammen beräknades hydraulisk bottenupptryckning utifrån tre fall; byggskede och driftskede med eller 
utan vatten i dammen. För beräkning användes underlag för dammens utformning erhållet 2017-01-26. Vid 
bedömning för om dammens permanenta utformning under driftskedet räcker för att utesluta risken för 
hydraulisk bottenupptryckning användes ett typsnitt för en damm erhållet av Bjerking, ”Bilaga 3:S225-
54_profil”, med en dammbotten bestående av 0,3 meter bergkross. Dammen är cirka 130 meter lång och 
cirka 30 meter bred och är terrasserad med en permanent vattenyta på som lägst + 8,6 (RH 2000), se Figur 
2. Lägsta nivå på dammbotten planeras till +7,1.  

Schakt för installation av pumpstationen utförs inom spont. Schakt utförs under vatten varefter en 
betongplatta/tätkaka gjuts för att undvika hydraulisk upplyftning av leran. Pumpstationen grundläggs på nivå 
+5,5, enligt underlag tillhandahållet av Bjerking, se Figur 3.  
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Figur 2: Sektion ur planerad damm samt förklaring till formel 1. (RH2000) 

För den gång- och cykelväg som planeras över dammen planeras i dagsläget (2017-05-03) för tre brostöd. 
Två i kanten av dammen och ett mitt i. Det mitt i dammen kommer att anläggas djupast och beräknas till en 
meter under dammbotten alltså +6,1. Övriga schaktas ner till +7,4. 

Enligt TRVK Bro 11 (Trafikverket 2011) kan medelgrundvattennivån ansättas för beräkningar av 
bottenupptryckning under byggskedet. Dimensionerande grundvattennivå under byggskedet ska vid behov 
justeras efter utförd grundvattenmätning i läget för planerad pumpstation. En grundvattenyta antogs på nivån 
+ 8,6 för byggskede vid pumpstationen on +9 vid dammen och brostöden då det är medelnivå för området 
kring dessa anläggningar. En beräknad dimensionerande 50-årsnivå på +9,4 användes för att beräkna 
risken för hydrauliskt bottenupptryckning under driftskedet, se avsnitt 4.0.  

 
Figur 3: Pumpstationens utförande för driftskede. 
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1.2 Metodik 
För att förhindra hydraulisk bottenupptryckning vid schaktning måste tyngden av det kvarlämnade täta 
jordlagret, i detta fall lera, vara större än vattnets lyftkraft, se Figur 2. För att beräkna detta användes 
ekvation 1 (Vägforskningsgrupp, 1985). Ingen hänsyn har tagits till lerans skjuvhållfasthet. 

ℎ𝑗𝑗 ∙ 𝜌𝜌𝑗𝑗 > ℎ𝑤𝑤 ∙ 𝜌𝜌𝑤𝑤   (1) 

där 

hj = det täta jordlagrets aktuella mäktighet (m) 

ρj = det täta jordlagrets densitet (t/m3) 

hw=grundvattnets tryckhöjd över det vattenförande lagret (m) 

ρw=vattnets densitet (1,0 t/m3) 

För att räkna konservativt användes en säkerhetsfaktor på 0,9 enligt TK GEO 13 (Trafikverket 2014) för att 
reducera den mothållande lasten från leran. Lerans densitet ansattes till 1,7 t/m3 utifrån utförda CRS-tester i 
området. Den kvarlämnade lerans minsta tillåtna mäktighet efter schaktning utan att risk för 
bottenupptryckning föreligger ges då av ekvation 2. 

ℎ𝑗𝑗 > ℎ𝑤𝑤∙1
𝜌𝜌𝑗𝑗∙0,9

   (2) 

1.2.1 Dagvattendamm 
Det är bedömt att schakt kommer ske till 0,5 meter under planerad färdig botten. Under denna tid antas 
ingen extra last från till exempel vatten addera tyngd på lerlagret. 

För driftskedet beräknades två fall; ett fall då dammen är fylld av vatten så som planeras och ett fall då inget 
vatten finns i dammen så som vid eventuell restaurering och underhåll. Resultaten redovisas per utvärderad 
punkt i Tabell 2 och Tabell 3. 

Under driftskedet måste hänsyn tas till att även det 0,3 meter tjocka gruslagret samt vattenvolymen i 
dammen agerar mottryck mot grundvattnets upplyftande kraft, se ekvation 3.  

0,9(ℎ𝑗𝑗 ∙ 𝜌𝜌𝑗𝑗 + ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 + ℎ𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝜌𝜌𝑤𝑤) > ℎ𝑤𝑤 ∙ 𝜌𝜌𝑤𝑤   (ekvation 3) 

där  

hkross = krosslagrets mäktighet (0,3 m) 

ρkross = krosslagrets densitet (2 t/m3 utifrån TK GEO 13 för bergkross) 

hwdamm = stående vattendjup i dammen (0,2 - 1,5 m) 

1.2.2 Pumpstation 
För att beräkna risken för bottenupptryckning för pumpstationen i byggskedet användes ekvation 1. 
Förväntad schaktbotten ansattes till +5 då överkant på betongfundament ska anläggas på +5,5. För 
driftskedet agerar betongplattan, pumpgrop med hus och återfylld jord ovan bottenplatta mothåll mot vattnets 
upplyftande kraft. För att detta ska räcka antogs en viss area på bottenplattan utifrån ekvation 4.  

0,9(𝜌𝜌𝑏𝑏 ∙ 𝑥𝑥𝑏𝑏 ∙ 𝐴𝐴 + 𝜌𝜌𝑗𝑗 ∙ ℎ𝑥𝑥 ∙ (𝐴𝐴 − 𝐴𝐴ℎ) + ℎ𝑗𝑗 ∙ 𝜌𝜌𝑗𝑗 ∙ 𝐴𝐴 + 2,5) > ℎ𝑤𝑤 ∙ 𝜌𝜌𝑤𝑤  (ekvation 4) 
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Betongplattans tjocklek (xb) är 0,3 meter med en densitet (ρb) på 2,4 ton/m3. Pumpgropens area (Ah) är 7,1 
m2, höjden (hx) är mäktigheten på återfyllnaden och pumpgropen tillsammans med hus väger cirka 2,5 ton. 
Detta ger en area på betongplattan enligt ekvation 5. 

𝐴𝐴 =
𝜌𝜌𝑗𝑗∙ℎ𝑥𝑥∙7,1−2,5

𝜌𝜌𝑏𝑏∙0,3+𝜌𝜌𝑗𝑗∙ℎ𝑥𝑥−
ℎ𝑤𝑤

0,9�
       (ekvation 5) 

Om bottenplattan gjuts som en tätkaka över hela botten på schaktet krävs en tjocklek (xb) enligt ekvation 6.  

𝑥𝑥𝑏𝑏 =
ℎ𝑤𝑤

0,9� −ℎ𝑗𝑗∙𝜌𝜌𝑗𝑗
𝜌𝜌𝑏𝑏−𝜌𝜌𝑗𝑗

        (ekvation 6) 

1.2.3 Brofästen 
För brofästena beräknades två scenarion; För byggskedet och under driften. Under byggskedet användes 
ekvation 1 medan för driftskedet användes ekvation 7 då tyngden av fundamentet också agerar mothåll mot 
vattnets lyftkraft. 

0,9(ℎ𝑗𝑗 ∙ 𝜌𝜌𝑗𝑗 + ℎ𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ∙ 𝜌𝜌𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 + ℎ𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝜌𝜌𝑤𝑤) > ℎ𝑤𝑤 ∙ 𝜌𝜌𝑤𝑤  (ekvation 7) 

där  

hfundament = betongfundamentets mäktighet (1 m) 

ρ fundament = betongfundamentets densitet (2,4 t/m3 utifrån TK GEO 13 för betong) 

1.3 Resultat dagvattendamm 

1.3.1 Byggskede 
Resultatet från beräkningarna redovisas per utvärderad punkt i Tabell 1. I tabellen visas på vilken nivå 
underkant lera ligger (UK lera), hur tjock lerlagret minst måste vara för att inte riskera hydraulisk 
bottenupptryckning (Minsta möjliga lermäktighet), vilken nivå överkant lera ligger på med denna lermäktighet 
(Nivå lägsta möjliga schaktbotten) samt nivå för planerad schakt (Nivå förväntad schaktbotten). Skillnaden är 
hur mäktigt lerlagret emellan botten på damm och nivån för risk för bottenupptryckning är utifrån de 
förutsättningar som används. Vid grön markering är detta lerlager mäktigt och ingen risk för 
bottenupptryckning förekommer, vid gul markering innebär det att lerlagret är tunnare och vid röd markering 
innebär det att risk för bottenupptryckning finns. 

Åtgärder kommer att behövas för att inte riskera bottenupptryckning under byggskedet. Detta kan bland 
annat utföras genom en tillfällig grundvattensänkning i det undre magasinet.  
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Tabell 1: Bottenupptryckningsberäkning för byggskede 

Borrhål UK lera Minsta tillåtna 
lermäktighet (hj) 

Nivå lägsta möjliga 
schaktbotten 

Nivå förväntad 
schaktbotten Skillnad 

16GA183 -0,2 6,01 5,81 7,9 2,09 

16GA184 1 5,23 6,23 7,9 1,67 

16GA185 2,9 3,99 6,89 7,9 1,01 

16GA186 4,6 2,88 7,48 7,9 0,42 

16GA187 2,3 4,38 6,68 7,9 1,22 

16GA188 1,5 4,90 6,40 7,9 1,50 

16GA189 5,8 2,09 7,89 7,9 0,01 

16GA191 3 3,92 6,92 7,9 0,98 

DC38  3.3 3,73 7,03 7,9 0,87 
17GA100 1 5,23 6,23 6,6 0,37 

SG3009 2,5 4,25 6,75 6,6 -0,15 

SG3014 0,9 5,29 6,19 6,6 0,41 

SG3019 2 4,58 6,58 6,6 0,02 

1.3.2 Driftskede 
I Tabell 2 och Tabell 3 visas på vilken nivå underkant lera ligger (UK lera), hur tjock lerlagret minst måste 
vara för att inte riskera hydraulisk bottenupptryckning (Minsta möjliga lermäktighet), vilken nivå överkant lera 
ligger på med denna lermäktighet (Lägsta möjliga ÖK lera) och till vilken nivå leran kommer ligga på vid 
driftskede (Högsta möjliga ÖK lera). Skillnaden är hur mäktigt lerlagret emellan botten på damm och nivån 
för risk för bottenupptryckning är utifrån de förutsättningar som används. Vi grön markering är detta lerlager 
mäktigt och ingen risk för bottenupptryckning förekommer, vid gul markering innebär det att lerlagret är 
tunnare och vid röd markering innebär det att risk för bottenupptryckning finns. 

Ingen risk föreligger under driftskede enligt planerad utformning. 
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Tabell 2: Bottenupptryckningsberäkning för vattenfylld damm 

Borrhål UK lera Minsta möjliga 
lermäktighet (hj)  

Lägsta möjliga 
ÖK lera 

Högsta möjliga 
ÖK lera Skillnad 

16GA183 -0,2 5,80 5,60 8,10 2,50 

16GA184 1 5,02 6,02 8,10 2,08 

16GA185 2,9 3,78 6,68 8,10 1,42 

16GA186 4,6 2,67 7,27 8,10 0,83 

16GA187 2,3 4,17 6,47 8,10 1,63 

16GA188 1,5 4,69 6,19 8,10 1,91 

16GA189 5,8 1,88 7,68 8,10 0,42 

16GA191 3 3,71 6,71 8,10 1,39 

17GA100 1 3,52 6,82 6,80 1,28 

DC38 3,3 4,25 5,25  1,55 
SG3009 2,5 3,27 5,77 6,80 1,03 

SG3014 0,9 4,32 5,22 6,80 1,58 

SG3019 2 3,60 5,60 6,80 1,20 

 

Tabell 3: Bottenupptryckningsberäkning för tömd damm 

Borrhål UK lera Minsta möjliga 
lermäktighet (hj)  

Lägsta möjliga 
ÖK lera 

Högsta möjliga 
ÖK lera Skillnad 

16GA183 -0,2 5,92 5,72 8,10 2,38 

16GA184 1 5,14 6,14 8,10 1,96 

16GA185 2,9 3,90 6,80 8,10 1,30 

16GA186 4,6 2,78 7,38 8,10 0,72 

16GA187 2,3 4,29 6,59 8,10 1,51 

16GA188 1,5 4,81 6,31 8,10 1,79 

16GA189 5,8 2,00 7,80 8,10 0,30 

16GA191 3 3,83 6,83 8,10 1,27 

17GA100 1 3,63 6,93 6,80 1,17 

DC38 3,3 5,14 6,14  0,66 

SG3009 2,5 4,16 6,66 6,80 0,14 

SG3014 0,9 5,20 6,10 6,80 0,70 

SG3019 2 4,48 6,48 6,80 0,32 

1.4 Resultat Pumpstation 

1.4.1 Byggskede 
Resultatet från beräkningarna redovisas per utvärderad punkt i Tabell 4. I tabellen visas på vilken nivå 
underkant lera ligger (UK lera), hur tjock lerlagret minst måste vara för att inte riskera hydraulisk 
bottenupptryckning (Minsta möjliga lermäktighet), vilken nivå överkant lera ligger på med denna lermäktighet 
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(Nivå lägsta möjliga schaktbotten) samt nivå för planerad schakt (Nivå förväntad schaktbotten). Skillnaden är 
hur mäktigt lerlagret emellan botten på damm och nivån för risk för bottenupptryckning är utifrån de 
förutsättningar som används. Vid grön markering är detta lerlager mäktigt och ingen risk för 
bottenupptryckning förekommer, vid gul markering innebär det att lerlagret är tunnare och vid röd markering 
innebär det att risk för bottenupptryckning finns.  

Åtgärder krävs för att förhindra hydraulisk bottenupptryckning om betongplattan ska antas vara 0,3 meter.  

Tabell 4: Bottenupptryckningsberäkning för pumpstation under byggskede 

Borrhål UK lera Minsta möjliga 
lermäktighet (hj) 

Nivå lägsta möjliga 
schaktbotten 

Nivå förväntad 
schaktbotten Skillnad 

SG3165A 1 4,97 5,97 5 -0,97 

16GA183 0 5,62 5,62 5 -0,62 

SG3163 1,5 4,64 6,14 5 -1,14 

 

Om betongplattan gjuts som en tätkaka, se Figur 4, som täcker hela schaktbotten krävs en tjocklek 
enligt  
Tabell 5. Pumpstationen ligger mittemellan sonderingspunkt 16GA183 och SG3165A.  

 
Figur 4: Utförande under byggskede för pumpstationen. 
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Tabell 5: Tjocklek på betongplatta som krävs för att minimera risken för bottenupptryckning. 
Borrhål xb 

SG3165A 1,1 
16GA183 0,3 
SG3163 1,6 

1.4.2 Driftskede 
Underdriftskedet undgår pumpstationen risken för hydraulisk bottenupptryckning om lasten från återfylld jord 
blir tillräckligt stor på bottenplattan.  

Enligt Tabell 6 krävs inte att bottenplattan är mycket större än pumpgropen. Om bottenplattan också skulle 
vara cirkulär, som pumpgropen, krävs en radie som är endast 0,2 meter större än pumpgropen för att 
minimera risken för bottenupptryckning. I tabellen visas på vilken nivå underkant lera ligger (UK lera), meter 
vattenpelare (hw), lermäktighet under betongplatta (hj under betongplatta), mäktighet på återfylld jord (hx) 
samt area och dimensioner på betongplatta. 

Tabell 6: Beräkning av area på betongplatta som krävs för att förhindra bottenupptryckning under 
driftskede 
Borrhål UK lera hw hj under betongplatta hx A (m2) Radie (m) Kvadrat (m) 

SG3165A 1 8,4 4,2 4,0 8,6 1,7 2,9 
16GA183 0 9,4 5,2 4,3 7,7 1,6 2,8 
SG3163 1,5 7,9 3,7 4,1 9,0 1,7 3,0 

1.5 Resultat Brofästen 
Resultatet från beräkningarna redovisas per utvärderad punkt i Tabell 7. I tabellen visas på vilken nivå 
underkant lera ligger (UK lera), hur tjock lerlagret minst måste vara för att inte riskera hydraulisk 
bottenupptryckning (Minsta möjliga lermäktighet), vilken nivå överkant lera ligger på med denna lermäktighet 
(Nivå lägsta möjliga schaktbotten) samt nivå för planerad schakt (Nivå förväntad schaktbotten). Skillnaden är 
hur mäktigt lerlagret emellan botten på damm och nivån för risk för bottenupptryckning är utifrån de 
förutsättningar som används. Vid grön markering är detta lerlager mäktigt och ingen risk för 
bottenupptryckning förekommer, vid gul markering innebär det att lerlagret är tunnare och vid röd markering. 
 
Åtgärder kommer behövas under byggskedet. Om betongfundamentet byggs enligt anvisning med en meters 
tjocklek föreligger ingen risk för bottenupptryckning under driftskede. 

 
Tabell 7: Bottenupptryckningsberäkning för byggskede 

Borrhål UK lera Minsta möjliga 
lermäktighet (hj) 

Nivå lägsta möjliga 
schaktbotten 

Nivå förväntad 
schaktbotten Skillnad 

SG3009 2,5 4,25 6,75 6,1 -0,65 

DC38  3,3 3,73 7,03 7,4 0,37 

16GA185 2,9 3,99 6,89 7,4 0,51 

16GA186 4,6 2,88 7,48 7,4 -0,08 
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1.6 Erforderlig avsänkning 
För att utesluta risken för bottenupptryckning under byggskedet vid dammen och för brofundamenten krävs 
en avsänkning på cirka 1 meter och för pumpstationen krävs en avsänkning på cirka 2 meter. 

2.0 TOLKAD GRUNDVATTENYTA 
En tolkning av trycknivån i det undre grundvattenmagasinet inom Västra Ursvik har utförts utifrån mätningar 
från 2017-03-30 (figur). Nivåerna låg då något över mediannivåerna i området. Tolkningen utfördes enligt 
följande metodik: 

 Hjälppunkter i historiska rör TGW4, SG3473G, SG3203G har lagt till. Nivåerna i hjälppunkterna har 
skattats genom jämförelse mellan historiska data och mätserier i närliggande existerande rör. 

 Hjälppunkter i nyligen installerade rör 17GA105U och 17GA107U har lagts till. Nivåerna har skattats 
visuellt genom jämförelse med mätserier i närliggande existerande rör med mätdata 2017-03-30. 

 Magasinsgränser har tolkats utifrån jordlagermodell för lera Le170125_tri.dwg”, bergmodell 
”BM170314.dwg”, höjdkurvor från grundkarta och uppmätta grundvattennivåer 

 Hjälppunkter längs med tolkade magasinsgränser har lagts till, HP01-HP32. Nivåerna har skattats 
utifrån bergmodell ”BM170314.dwg”, höjdkurvor i grundkarta samt gv-nivåer i närliggande existerande 
rör. 

 En grundvattenyta har interpolerats i programvaran Surfer (version 10.972) med ”natural neighbour”-
metoden. 

 Interpolerad yta har skurits mha definierade magasinsgränser. 
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Figur 5: Interpolerade nivåkurvor för trycknivån i undre magasin. Grundvattenrör med mätdata markeras med svart 
rörsymbol, hjälppunkter markeras med röda kors. Ansatta nivåer i hjälppunkter redovisas under respektive punkt. Grön 
linje – tolkad ytvattendelare, gul linje – magasinsgräns, blå linje - fastmarksgräns.  
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3.0 BERÄKNING AV PÅVERKANSOMRÅDE 
Påverkansområdet för temporär grundvattensänkning i det undre grundvattenmagasinet vid anläggande av 
dagvattendamm har beräknats analytiskt med hjälp av Thiems brunnsekvation (8). För beräkningen 
representeras schakten av en cirkulär brunn med en radie som motsvarar bredden på området som behöver 
sänkas av. Ekvationen har lösts för radien där avsänkningen s2 är 0. För beräkningarna har antagits att 
akvifären är isotropisk, homogen, horisontell och med oändlig utsträckning. Vidare antas att stationära 
förhållanden råder och att uttaget ur brunnen är konstant. Indata som använts vid beräkningarna ges av 
Tabell 8. En enklare känslighetsanalys har utförts på parametrarna hydraulisk konduktivitet och 
grundvattennivå. Känslighetsanalysen visar att en osäkerhet hos den hydrauliska konduktiviteten ger störst 
påverkan på resultatet. Eftersom den hydrauliska konduktiviteten baseras på resultat från slugtest bedöms 
en osäkerhet på en tiopotens vara rimlig med hänsyn tagen till jordens heterogenitet och skalningseffekter 
vid grundvattenflöden över större områden. 

𝑄𝑄 =
2𝜋𝜋∙𝐾𝐾∙𝑏𝑏∙(𝑘𝑘1−𝑘𝑘2)

ln𝑟𝑟2𝑟𝑟1
        (ekvation 8) 

Tabell 8: Indata och resultat för beräkning av påverkansområde. 
Scenari
o 

Grundvatten
-nivå (m) 

Toppniv
å 
blödarrö
r (m) 

Avsänknin
g i schakt, 
s1 (m) 

Hydraulisk 
konduktivitet
, K (m/s) 

Brunns
-radie, 
r1 (m) 

Flöde, 
Q 
(L/min
) 

Påverkans
-radie, r2 
(m) 

Normal +9,0 +6,9 2,1 3×10-6 5 3 11 
K faktor 
10 större 

+9,0 +6,9 2,1 3×10-5 5 12 35 

GV hög 
50-
årsnivå 

+9,8 +6,9 2,9 3×10-6 5 3 15 

4.0 DIMENSIONERANDE GRUNDVATTENNIVÅ 
En dimensionerande 50-års nivå beräknades som nivå vid driftskede. Denna beräknades med hjälp av 
ekvation 9 utifrån grundvattennivåer i grundvattenrör enligt Tabell 9. Konstanten γd ansattes till 0,91 vilket 
motsvarar säkerhetsklass 2 (IEG 2011). 

𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 = 𝑴𝑴𝑴𝑴+(𝑯𝑯𝑯𝑯𝑴𝑴−𝑴𝑴𝑴𝑴)∙𝜸𝜸𝒅𝒅∙𝟏𝟏,𝟒𝟒
𝟏𝟏,𝟏𝟏

      (ekvation 9) 

 

För att prognosticera höga och låga nivåer (LLV/HHV) användes Sällfors Svenssons metod, se ekvation 10. 
SGUs grundvattenrör Vaxholm 55_7 samt 55_9 användes som referensrör. Nivåer har främst beräknats 
utifrån data från 2016 och 2017 men för de rör då denna data inte fanns användes data från 2011 och 
framåt. Prognosticerade höga och låga nivåer redovisas i Tabell 10. 

𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥𝑥50 = 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥𝑥 ∙
𝑘𝑘𝑝𝑝
𝑘𝑘𝑅𝑅

       (ekvation 10) 

Där: 

𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥𝑥50  = maxnivån för det grundvattenrör som prognositeras 

Pmax  = maxnivå i prognosröret under beräkningstiden 

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥𝑥 =  |𝑦𝑦𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥𝑥50 − 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥𝑥| 
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𝑦𝑦𝑤𝑤𝑤𝑤𝑥𝑥50  = maxnivå i referensröret under beräkningstiden  

rp = variationsbredd för grundvattennivån i prognosröret under perioden 

rR = variationsbredd för grundvattennivån i referensröret under perioden 

Utifrån framräknade dimensionerande nivåer ansattes dimensionerande nivå till 9,4 för samtliga 
anläggningar under driftskedet, se Tabell 9. Under byggskedet ansattes en medelnivå för pumpstationen till 
+8,6 och för dammen och brofundamenten +9,0. 

Tabell 9: Medelnivå (MV), lägsta nivå för en femtioårsperiod (LLV) och högsta nivå för en 
femtioårsperiod (HHV) i RH2000. 
Rör ID (MV)  Y O min 50 (LLV)  Y O max 50 (HHV) GWY-dim 

GVR2 +9,0 +8,2 +9,7 +9,8 
TG_411_c +8,4 +7,3 +8,8 +8,9 
11E05_C +8,3 +7,4 +9,2 +9,4 
16GW04U +8,6 +8,1 +9,3 +9,4 
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Tabell 10: Prognosticerade höga och låga 50-årsnivåer i RH2000. 
Rör ID Mätperiod start  Mätperiod slut  Y O min 50 (HHV) Y O max 50 (LLV) 

15GA55GW 2016-02-08 00:00 2017-02-22 10:00 +9,28 +11,82 
15GA80U 2016-05-11 00:00 2017-02-01 12:10 +8,07 +9,73 
16CW14GW 2016-04-29 00:00 2017-02-22 10:00 +9,16 +10,90 
16GA95GV 2016-04-13 00:00 2017-02-22 10:00 +9,95 +12,22 
16GW01U 2016-04-13 00:00 2017-02-22 10:00 +8,02 +10,48 
SG6139G 2009-09-24 00:00 2017-02-22 10:00 +9,83 +11,72 
16GW02U 2016-04-13 00:00 2017-02-22 10:00 +8,27 +9,51 
16GW03U 2016-04-12 00:00 2017-02-22 10:00 +8,15 +9,03 
16GW04U 2016-04-12 00:00 2017-01-18 12:00 +8,12 +9,29 
16GW06U 2016-05-11 00:00 2017-01-18 12:00 +8,10 +9,72 
16GW07U 2016-05-11 00:00 2017-02-22 10:00 +7,79 +9,95 
BG5 2006-06-20 12:00 2017-02-22 10:00 +8,30 +10,50 
GVR2 2016-04-14 00:00 2017-02-22 10:00 +8,24 +9,72 
HGB272X 2016-02-08 00:00 2017-02-22 10:00 +7,97 +9,76 
TG411_C 2010-11-29 00:00 2017-02-22 10:00 +7,32 +8,85 
10E02_B 2011-04-28 00:00 2014-04-28 00:00 +7,43 +8,70 
11E05_C 2011-04-28 00:00 2016-01-29 00:00 +7,40 +9,21 
BG3 2006-06-20 00:00 2014-04-28 00:00 +8,37 +10,28 
BG6 2006-06-26 00:00 2016-01-29 00:00 +8,52 +10,41 
BG7N 2006-09-16 00:00 2009-03-24 00:00 +8,52 +10,62 
RB0601UC 2014-02-27 00:00 2016-01-29 00:00 +9,77 +11,93 
RB0602U 2006-11-13 00:00 2012-07-18 00:00 +9,26 +13,46 
SG3025GV 2007-10-25 00:00 2009-04-28 00:00 +8,69 +9,32 
SG3203G 2007-08-16 00:00 2009-09-17 00:00 +8,16 +9,52 
SG3214G 2007-08-09 00:00 2011-08-23 00:00 +7,94 +10,42 
SG3241G 2007-08-29 00:00 2009-09-17 00:00 +8,74 +10,01 
SG3442GV 2007-10-24 00:00 2009-09-17 00:00 +8,13 +9,57 
SG3445G 2007-11-13 00:00 2009-04-28 00:00 +8,50 +10,38 
SG3446G 2007-11-13 00:00 2009-09-17 00:00 +8,56 +10,38 
SG3473G 2008-02-07 00:00 2009-09-17 00:00 +6,85 +8,00 
TGW5 2000-06-16 00:00 2011-03-28 00:00 +8,63 +12,45 
TGW93 2000-06-16 00:00 2011-08-23 00:00 +9,76 +13,37 
TGW4 2000-06-16 00:00 2009-04-28 00:00 +8,60 +10,42 
VE01_B 2013-04-29 00:00 2017-02-22 10:00 +7,68 +9,44 
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