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BAKGRUND OCH SYFTE

Golder Associates AB (Golder) har av Sundbybergs stad ombetts att ta fram förslag för översiktlig beskrivning
av geotekniska, hydrogeologiska och miljötekniska förutsättningar, som underlag för detaljplanerna inom
projektet Sundbybergs nya stadskärna (SNS). Med utgångspunkt från befintlig information görs en första
bedömning av vilka risker och osäkerheter som föreligger inom varje kvarter utifrån geotekniskt och
hydrogeologiskt perspektiv samt görs en sammanställning av behov av utredningar i kommande skeden.
Resultatet av arbetet blir en första översiktlig sammanställning som underlag för bedömning av planens
lämplighet. Miljötekniska förutsättningar framgår av ”Sundbybergs nya stadskärna, Markmiljö, underlag för
detaljplan, 2019-05-29”

2.0

UNDERLAG



Teknisk förstudie Sundbybergs nya stadskärna, daterad 2018-10-12 framtagen av Sundbybergs stad



Databas (geosuite) med resultat från geotekniska undersökningar, erhållen från Trafikverket via
Sundbybergs stad 2017-11-14



Samrådsunderlag - Ansökan om vattenverksamhet Mälarbanan, delen Huvudsta-Duvbo, framtagen av
Trafikverket, daterad 2017-05-09



Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik, Bergteknik, Geohydrologi, Markmiljö, Systemhandling,
datum 2018-06-07, dokumentnummer 9921-00-081_201



Planstruktur från planprogram, erhållen 2019-05-03 av Sundbybergs stad.



Terrängmodell över befintlig mark, ”Terrängmodell.dwg”, erhållen från projektets portal på Byggnet,
2019-03-14.



Jordartskarta från SGU:s (Sveriges geologiska undersöknings) kartvisartjänst.

3.0

BEFINTLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintliga förutsättningar avseende geotekniska- och hydrogeologiska förhållanden beskrivs utifrån tillgängligt
underlag i form av en geoteknisk digital databas (Geosuite). Den digitala databasen innehåller information om
utförda geotekniska undersökningar och grundvattennivåmätningar. Undersökningspunkternas antal varierar
inom olika delar av området vilket innebär att beskrivningen för vissa delområden främst baseras på
information från jordartskartan och är mycket översiktlig.
De marknivåer som framgår i föreliggande PM beskriver befintliga marknivåer och har hämtats från den
terrängmodell som finns tillgänglig inom projektet. Utförda grundvattennivåmätningar fram till år 2018 har
använts som underlag för beskrivningarna.
Inom vissa av de delområden som beskrivs nedan har en relativt stor variation i trycknivåer för grundvatten
uppmätts. Variationer i grundvattentrycknivåer kan bero på flera olika faktorer såsom varierande marknivåer,
grundvattenmagasinets storlek, placering av grundvattenröret et c. I den urbana miljö som SNS byggs inom
finns en mängd markförlagda ledningar och andra typer av undermarksanläggningar som också kan ha en
betydelse för grundvattensituationen. Till exempel kan befintliga strukturer under mark påskynda
dräneringsprocessen vilket i sin tur påverkar grundvattennivåerna.
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Föreliggande PM beskriver dagens grundvattensituation inom planområdet. Det är dock viktigt att notera att
rådande grundvattenförhållanden sannolikt kommer att påverkas av Mälarbanans ombyggnad vilket måste
beaktas i kommande projektering. Även förändrade vattenstånd och/eller flöden i Bällstaviken kan behöva
beaktas i samband med planering av strandnära bebyggelse.
Det aktuella området har delats upp i 16 delområden enligt Figur 1 i syfte att underlätta beskrivningen och
läsförståelsen. Uppdelningen utgår från planstrukturen enligt planprogrammet.

Figur 1: Sundbybergs stadskärna, uppdelning i delområden för beskrivning där varje siffra representerar ett
delområde som återfinns i beskrivningar nedan.
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Delområde 1

Delområde 1 ligger i den västra änden av Sundbybergs nya Stadskärna. Område 1 ligger söder om
Hästhagen/Järnvägsgatan och norr om befintlig järnväg. På platsen finns idag kontorshus, se Figur 2. I väster
angränsar delområde 1 till en industribyggnad som kan komma att beröras av den planerade byggnationen.

Figur 2: Flygfoto över delområde 1. Delområdet är markerat med gult. Lägen och benämning för befintliga
grundvattenrör syns markerade med blått.

3.1.1

Översiktliga geotekniska förhållanden

Markytan utgörs av asfalterade- och grusade ytor. De befintliga marknivåerna varierar mellan +3,5 och +8,5
och stiger i östlig riktning.
Inom delområdet finns ca 10 undersökningspunkter som ligger i södra och västra delen av området. Följande
beskrivning baseras på tillgänglig information från dessa punkter. Förhållandena i områdets östra del är
således mer osäkra men den översiktliga beskrivningen nedan anses ändå vara representativ för hela
delområde 1.
Marken utgörs av fyllning som underlagras av lera ovan friktionsjord. Friktionsjorden vilar på berg. Jorddjupen
varierar mellan 1,5 och 10,5 m med de största jorddjupen i den sydvästra delen av området. Bergytans nivåer
varierar mellan +3,0 och -7,0 och stiger i östlig riktning.
Fyllningens tjocklek varierar mellan ca 0,5 m och 2,5 m. Lerlagrets tjocklek varierar mellan ca 0,5 och 7 m.
Översta delen av leran har torrskorpekaraktär.
Friktionsjordens tjocklek varierar mellan ca 0,1 och 8 m.
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Översiktliga hydrogeologiska förhållanden

Inom delområdet finns två grundvattenrör. Högsta och lägsta uppmätta värden i respektive rör redovisas i
Tabell 1. Den stora variationen i trycknivåer för grundvattenrören kan bero på placering av grundvattenrören
och de varierande marknivåerna på platserna för rören.

Tabell 1: Högsta och lägsta uppmätta grundvattennivåer.

ID

Högst Nivå
(motsvarade djup
från rök*)

Uppmätningsdatum

Lägsta Nivå
(motsvarade djup
från rök*)

Uppmätningsdatum

GW07

-3,59 (9,42)

2017-12-15

-4,48 (10,32)

2018-08-09

HBH7

+3,49 (0,3)

2017-12-15

+0,27 (3,52)

2016-10-14

*rök=rörets överkant (rörtopp)
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Delområde 2

Delområde 2 ligger i den västra änden av Sundbybergs nya Stadskärna. Område 2 ligger söder om
Hästhagen/Järnvägsgatan och norr om järnvägen. På platsen finns idag främst industribyggnader. I
delområdet finns en tvåvånings tegelbyggnad och asfalterade ytor öster om byggnaden, se Figur 3.

Figur 3: Flygfoto över delområde 2. Delområdet är markerat med gult.

3.2.1

Översiktliga geotekniska förhållanden

Markytan utgörs till mesta del av asfaltsytor men även grusade ytor förekommer. De befintliga marknivåerna
varierar mellan +5,0 och +11,5 och stiger generellt i östlig riktning.
Inom delområdet finns ca 7 undersökningspunkter som ligger i den norra och södra delen av området.
Följande beskrivning baseras på tillgänglig information från dessa punkter.
Marken inom delområdet utgörs av fyllning som underlagras av lera ovan friktionsjord. Friktionsjorden vilar på
berg. Det totala jorddjupet är ej undersökt men de undersökta jorddjupen varierar mellan 0,5 m och 14 m och
är störst i östra delen. Bergytans nivåer varierar mellan +4,0 och +7,5.
Fyllningens tjocklek varierar mellan ca 0,5 m och 3,5 m. Lerans tjocklek varierar mellan ca 0 m och 12 m.
Översta delen av leran har torrskorpekaraktär. Både leran och torrskorpelerans tjocklek ökar mot norr.
Friktionsjordens tjocklek en varierar mellan ca 0 m och 0,5 m.

3.2.2

Översiktliga hydrogeologiska förhållanden

Det finns inga grundvattenrör inom eller i närheten av detta delområde.
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Delområde 3

Delområde 3 ligger söder om Järnvägsgatan och norr om befintlig järnväg. Delområdet används för
industribyggnader och parkeringsytor. Genom område 3 passerar Löfströms allé på bro i riktning från sydost
mot nordväst. Löfströms allé ansluter mot Järnvägsgatan på norra sidan om järnvägen, se Figur 4.

Figur 4: Flygfoto över delområde 3. Delområdet är markerat med gult. Lägen och benämning för befintliga
grundvattenrör syns markerade med blått.

3.3.1

Översiktliga geotekniska förhållanden

Markytan utgörs till största delen av asfaltsytor samt finns i den östra delen av området en gräsyta med
enstaka träd. De befintliga marknivåerna varierar mellan +5,5 och +13 och stiger i västlig riktning.
Inom delområdet finns ca 8 undersökningspunkter som ligger inom den södra delen av området. Markens
beskaffenhet i områdets norra del är således mer osäker. Följande beskrivning baseras på tillgänglig
information från befintliga undersökningpunkter.
Marken inom delområdet utgörs av fyllning som underlagras av lera ovan friktionsjord. Friktionsjorden vilar på
berg. Jorddjupen varierar mellan 3 m och 6 m. Bergytans nivåer varierar mellan +5,5 och +1,5 och stiger i
västlig riktning.
Fyllningens tjocklek varierar mellan ca 0,5 m och 3,5 m och ökar västlig riktning. Lerans tjocklek varierar
mellan ca 0 m och 4,5 m och, till skillnad från fyllningen, ökar östlig riktning. Friktionsjordens tjocklek varierar
mellan 0,5 m och 1,0 m.
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Översiktliga hydrogeologiska förhållanden

Inom delområdet finns ett grundvattenrör. Högsta och lägsta uppmätta värden i röret redovisas i Tabell 2.

Tabell 2: Högsta och lägsta uppmätta grundvattennivåer.

ID

Högst Nivå
(motsvarade djup
från rök)

Uppmätningsdatum

16GW27U

+5,20 (2,51)

2017-01-20

Lägsta Nivå
(motsvarade djup
från rök*)
-

(Torr)

Uppmätningsdatum

Flertal mätningar
under 2015-2018

*rök=rör överkant (rörtopp)

12

2019-05-29

3.4

1790064

Delområde 4

Delområde 4 följer söder om Järnvägsgatan, norr om spårområdet se Figur 5. Marken används främst för
parkeringsändamål.

Figur 5: Flygfoto över delområde 4. Delområdet är markerat med gult. Lägen och benämning för befintliga
grundvattenrör syns markerade med blått.

3.4.1

Översiktliga geotekniska förhållanden

Markytan utgörs till största delen av asfalterad gatumark med grönyta och träd längs södra sidan. De
befintliga marknivåerna varierar mellan +6 och +9 och stiger i västlig riktning.
Inom delområdet finns ca 10 undersökningspunkter som ligger i mitten av området. Följande beskrivning
baseras på tillgänglig information från dessa punkter.
Jordlagren inom delområdet utgörs av fyllning som underlagras av lera ovan friktionsjord. Friktionsjorden vilar
på berg. Jorddjupen varierar mellan 6 m och 11 m. Bergytans nivåer varierar mellan +1,5 och -4 och stiger
generellt i östlig riktning.
Fyllningens tjocklek varierar mellan ca 0,5 m och 2,5 m. Lerans tjocklek varierar mellan ca 0,5 m och 8,5 m
och ökar i östlig riktning. Friktionsjordens tjocklek varierar mellan 1,0 m och 7,0 m och, till skillnad från leran,
ökar västlig riktning.

3.4.2

Översiktliga hydrogeologiska förhållanden

Inom delområdet finns ett grundvattenrör. Högsta och lägsta uppmätta värden i röret redovisas i Tabell 3.
Tabell 3: Högsta och lägsta uppmätta grundvattennivåer.

ID

Högst Nivå
(motsvarade djup
från rök)

Uppmätningsdatum

HBH6

+2,01 (4,63)

2017-12-15

Lägsta Nivå
(motsvarade djup
från rök*)
+0,05 (6,59)

Uppmätningsdatum

2016-10-14

*rök=rör överkant (rörtopp)
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Delområde 5

Delområde 5 innefattar större delar av fastigheten Ängen 1. Delområdet ligger söder om järnvägen och norr
om Bällstaviken. Idag finns en stor industribyggnad som används som bilverkstad och en asfalterad
parkeringsyta inom delområdet, se Figur 6.

Figur 6: Flygfoto över delområde 5. Delområdet är markerat med gult. Lägen och benämning för befintliga
grundvattenrör syns markerade med blått.

3.5.1

Översiktliga geotekniska förhållanden

Markytan utgörs till mesta del av asfaltsytor förutom vid norra och södra delområdesgränsen där det finns
grönytor med enstaka träd och buskar. Den nuvarande markytan är relativ plan inom delområdet och
befintliga marknivåerna varierar i huvudsak mellan +3,5 och +5.
Inom delområdet finns ca 20 undersökningspunkter som ligger i norra och östra delen av området. Följande
beskrivning baseras på tillgänglig information från dessa punkter och är något mer osäker i områdets södra
och västra delar.
Marken inom delområdet utgörs av fyllning som underlagras av lera ovan friktionsjord. Friktionsjorden vilar på
berg. Det totala jorddjupet är ej undersökt men de undersökta jorddjupen varierar mellan 9 m och 19,5 m och
ökar i östlig riktning. Bergytans nivåer varierar mellan -5 och -14 och stiger i östlig riktning.
Fyllningens tjocklek varierar mellan ca 0,5 m och 4,5 m. Lerans tjocklek varierar mellan ca 7,5 m och 14,5 m
och ökar i västlig riktning på norra sidan av delområdet. Friktionsjordens tjocklek en varierar mellan 0,5 m och
4,5 m.
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Översiktliga hydrogeologiska förhållanden

Inom delområdet finns två grundvattenrör. Högsta och lägsta uppmätta värden i respektive rör redovisas i
Tabell 4.

Tabell 4: Högsta och lägsta uppmätta grundvattennivåer.

ID

Högst Nivå
(motsvarade djup
från rök)

Uppmätningsdatum

Lägsta Nivå
(motsvarade djup
från rök*)

Uppmätningsdatum

16GW135U**

+1,49 (2,28)

2016-11-18

+1,10 (2,67)

2016-10-27

16W0184

+2,38 (1,29)

2016-12-19

+1,71 (1,96)

2017-08-10

*rök=rör överkant (rörtopp)
**mätresultat har endast erhållits från mätning vid två olika tillfällen.
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Delområde 6

Delområde 6 ligger söder om järnvägen, norr om Bällstaviken och väster om Marabouparken, se Figur 7.
Delområdet ligger inom fastigheten Kilen 1 och den gröna ytan mellan fastigheterna Kilen 1 och Ängen 1. Idag
finns en industribyggnad, en asfalterad parkeringsyta och en grönyta med enstaka träd inom delområdet.

Figur 7: Flygfoto över delområde 6. Delområdet är markerat med gult. Lägen och benämning för befintliga
grundvattenrör syns markerade med blått.

3.6.1

Översiktliga geotekniska förhållanden

Markytan utgörs av asfalterade- och gröna ytor. Marknivåerna varierar mellan +2,5 och +7,0. De befintliga
marknivåerna stiger generellt i västlig riktning.
Inom delområdet finns ca 4 undersökningspunkter som ligger i östra delen av området. Följande beskrivning
baseras på tillgänglig information från dessa punkter och är något mer osäker för den västra delen av
området.
Marken inom delområdet utgörs av fyllning som underlagras av lera ovan friktionsjord. Friktionsjorden vilar på
berg. Jorddjupen varierar mellan 4,5 m och 10,0 m och ökar i västlig riktning. Bergytans nivåer varierar mellan
-0,5 och -7,5.
Fyllningens tjocklek varierar mellan ca 0,5 m och 2,5 m. Lerans tjocklek varierar mellan ca 3,5 m och 8 m och
ökar i östlig riktning. Det förekommer friktionsjordsskikt i leran.
Friktionsjordens tjocklek en varierar mellan 0,5 m och 4,5 m.
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Översiktliga hydrogeologiska förhållanden

Inom delområdet finns ett grundvattenrör. Högsta och lägsta uppmätta värden i röret redovisas i Tabell 5.

Tabell 5: Högsta och lägsta uppmätta grundvattennivåer.

ID

Högst Nivå
(motsvarade djup
från rök)

Uppmätningsdatum

14AT101G

+3,10 (2,60)

2014-12-04

Lägsta Nivå
(motsvarade djup
från rök*)
+2,08 (3,62)

Uppmätningsdatum

2015-08-20

*rök=rör överkant (rörtopp)
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Delområde 7

Delområde 7 ligger söder om järnvägen och norr om Marabouparken, se Figur 8. Området består av
asfalterad yta och grönytor.

Figur 8: Flygfoto över delområde 7. Delområdet är markerat med gult. Lägen och benämning för befintliga
grundvattenrör syns markerade med blått.

3.7.1

Översiktliga geotekniska förhållanden

Markytan utgörs av asfalterade ytor och befintliga marknivåer varierar mellan +6,5 och +5.
Inom delområdet finns 2 undersökningspunkter som ligger i mitten av delområdet. Följande beskrivning
baseras på tillgänglig information från dessa punkter. Beskrivningen är mycket översiktlig p g a det
begränsade omfattningen av undersökningar.
Marken inom delområdet utgörs av 1 m fyllning som underlagras av ca 5 m lera ovan friktionsjord.
Friktionsjorden vilar på berg och har en tjocklek på 2,5 m. Jorddjupen är ca 9 m. Bergytans nivåer varierar
mellan -2 och -3.

3.7.2

Översiktliga hydrogeologiska förhållanden

Inom delområdet finns ett grundvattenrör. Endast en uppmätning har utförts i detta rör. Uppmätta värdet i röret
redovisas i Tabell 6.
Tabell 6: Högsta och lägsta uppmätta grundvattennivåer.

ID

Högst Nivå
(motsvarade
djup från rök)

Uppmätningsdatum

Lägsta Nivå
(motsvarade
djup från rök*)

Uppmätningsdatum

16GW28U

+2,26 (3,86)

2018-05-16

+1,37(4,75)

2018-11-08

*rök=rör överkant (rörtopp)
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Delområde 8

Delområde 8 ligger söder om järnvägen, norr om Löfströms allé (bron), se Figur 9. Delområdet består till
största delen av en asfalterad parkeringsyta.

Figur 9: Flygfoto över delområde 8. Delområdet är markerat med gult.

3.8.1

Översiktliga geotekniska förhållanden

Markytan utgörs av asfalterade parkeringsytor. De befintliga marknivåerna är relativa plana och varierar
mellan +8 och +6.
Inom delområdet finns ca 7 undersökningspunkter som ligger i norra delen av området. Följande beskrivning
baseras på tillgänglig information från dessa punkter och är något mer osäker för den södra delen av området.
Marken inom delområdet utgörs av fyllning som underlagras av lera ovan friktionsjord. Friktionsjorden vilar på
berg. Jorddjupen varierar mellan 1,0 m och 4,0 m och ökar i östlig riktning. Bergytans nivåer varierar mellan
+5,0 och +2,0 och stiger i västlig riktning.
Fyllningens tjocklek varierar mellan ca 0,5 m och 1 m. Lerans tjocklek varierar mellan 1 m och 2 m.
Friktionsjordens tjocklek varierar mellan 0,5 m och 1,5 m.
Block förekommer, i en undersökningspunkt, i friktionsjorden på den nordvästra sidan av delområdet.

3.8.2

Översiktliga hydrogeologiska förhållanden

Inom delområdet finns ett grundvattenrör, 03_GW3. Ingen mätning i grundvattenröret har registrerats.
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Delområde 9

Delområde 9 ligger söder om järnvägen, norr om Löfströms allé. Delområdet innefattar en stor
kontorsbyggnad och tillhörande parkeringsyta norr om byggnaden, se Figur 10.

Figur 10: Flygfoto över delområde 9. Delområdet är markerat med gult. Lägen och benämning för befintliga
grundvattenrör syns markerade med blått.

3.9.1

Översiktliga geotekniska förhållanden

Markytan utgörs av asfalterade parkeringsytor och de befintliga marknivåerna varierar mellan +7 och +4.
Marken inom delområdet utgörs av fyllning som underlagras av lera ovan friktionsjord. Friktionsjorden vilar på
berg. Jorddjupen varierar mellan 2 m och 22,5 m. Detta motsvarar att bergytans nivåer varierar mellan +4 och
-18,5.
Fyllningens tjocklek varierar mellan ca 0,5 m och 2,5 m. Lerans tjocklek varierar mellan 1 m och 14,5 m.
Friktionsjordens tjocklek varierar mellan 0,1 m och 6 m.
Block förekommer i fyllningsjorden, i en undersökningspunkt utförd i norra delen av området.
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Översiktliga hydrogeologiska förhållanden

Inom delområdet finns tre grundvattenrör. Högsta och lägsta uppmätta värden i respektive rör redovisas i
Tabell 7.

Tabell 7: Högsta och lägsta uppmätta grundvattennivåer.

ID

Högst Nivå
(motsvarade djup
från rök)

Uppmätningsdatum

Lägsta Nivå
(motsvarade djup
från rök*)

Uppmätningsdatum

16GW24U

+3,92(2,08)

2017-12-15

+1,36(4,64)

2018-08-09

16GW41U

+4,10(1,60)

2017-12-15

+1,36(4,34)

2018-08-09

HBH5

+4,73(1,19)

2017-03-02

-1,66(7,58)

2016-10-14

*rök=rör överkant (rörtopp)
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Delområde 10

Delområde 10 ligger inom fastigheten Kabeln 6, strax söder om, Figur 11. Söder om område 10 pågår
byggnation och uppförande att en ny byggnad. Delområdet omfattar en stor fyravåningsbyggnad, tillhörande
parkeringsytor och gröna ytor i närheten av byggnaden.

Figur 11: Flygfoto över delområde 10. Delområdet är markerat med gult. Lägen och benämning för befintliga
grundvattenrör syns markerade med blått.

3.10.1

Översiktliga geotekniska förhållanden

Markytan utgörs av till mesta del asfalterade ytor och de befintliga marknivåerna varierar mellan +4 och +8,5.
Marken inom delområdet utgörs av fyllning som underlagras av lera ovan friktionsjord. Friktionsjorden vilar på
berg. Jorddjupen varierar mellan 3,5 m och 23 m. Detta motsvarar att bergytans nivåer varierar mellan +4,5
och -19,0.
Fyllningens tjocklek varierar mellan ca 0,5 m och 4,5 m. Lerans tjocklek varierar mellan 0 m och 16,5 m.
Friktionsjordens tjocklek en varierar mellan 0,1 m och 12 m.
Block förekommer i fyllnings- och friktionsjord, i en undersökningspunkt utförd i norra delen av området.
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Översiktliga hydrogeologiska förhållanden

Inom delområdet finns fem grundvattenrör varav mätning saknas i tre av rören; R1, R2 och 12D181. Nedan
redovisas därför högsta och lägsta uppmätta värden de två rör där resultat finns Tabell 8.

Tabell 8: Högsta och lägsta uppmätta grundvattennivåer.

Högst Nivå
(motsvarade djup
från rök)

12T15GV
12T105GV

ID

Uppmätningsdatum

Lägsta Nivå
(motsvarade djup
från rök*)

Uppmätningsdatum

+4,38 (1,45)

2015-08-07

+2,29 (3,54)

2015-07-23

+2,07 (5,65)

2015-05-19

+1,28 (6,44)

2016-09-07

*rök=rör överkant (rörtopp)
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Delområde 11

Delområde 11 ligger på södra sidan av fastigheten Eken 11 och nordost om Bällstabro, se Figur 12. I
delområdet finns grönyta, enstaka träd och en gång- och cykelväg.

Figur 12: Flygfoto över delområde 11. Delområdet är markerat med gult. Lägen och benämning för befintliga
grundvattenrör syns markerade med blått.

3.11.1

Översiktliga geotekniska förhållanden

Inom delområde 11 har inga geotekniska undersökningar utförts. Närmaste undersökningar ligger ca 20 meter
söder om undersökningsområdet och har, med ledning av bl a jordartskarta, bedömts vara representativa
även för område 11. Dock är beskrivningen mer osäker och verkliga förhållanden skiljer sig sannolikt ngt från
föreliggande beskrivning.
Marken inom delområdet utgörs av fyllning som underlagras av lera ovan friktionsjord. Friktionsjorden vilar på
berg. Jorddjupen varierar mellan 1,5 m och 5 m. Detta motsvarar att bergytans nivåer varierar mellan +2,5
och -1,0.
Fyllningens tjocklek är ca 0,5 m. Lerans tjocklek varierar mellan 1 m och 4 m. Friktionsjordens tjocklek en
varierar mellan 0 m och 1 m.

3.11.2

Översiktliga hydrogeologiska förhållanden

Det finns inga grundvattenrör inom eller i närheten av detta delområde. Grundvattennivåer inom delområdet
bedöms styras av vattennivåer i Bällstaviken.

24

2019-05-29

3.12

1790064

Delområde 12

Delområde 12 ligger strax söder om järnvägsgatan, norr om en Landsvägen. Delområdet innefattar
Sundbybergs torg och delar järnvägen norr om torget, se Figur 13. förutom järnvägsområdet finns idag en
mindre envåningsbyggnad/kiosk inom delområdet.

Figur 13: Flygfoto över delområde 12. Delområdet är markerat med gult. Lägen och benämning för befintliga
grundvattenrör syns markerade med blått.

3.12.1

Översiktliga geotekniska förhållanden

Markytan utgörs av till mesta del av stenplattor men även asfalterade ytor förekommer. Befintliga marknivåer
varierar mellan +8,5 och +11,5.
Marken inom delområdet utgörs av fyllning som underlagras av lera ovan friktionsjord. Friktionsjorden vilar på
berg. Jorddjupen varierar mellan 5 m och 13,5 m. Bergytans nivåer varierar mellan +5 och -2,5.
Fyllningens tjocklek varierar mellan ca 1 m och 2 m. Lerans tjocklek varierar mellan 0 m och 6,5 m.
Friktionsjordens tjocklek en varierar mellan 2,5 m och 6,5 m.
Block förekommer i friktionsjord på västra sidan av delområdet.
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Översiktliga hydrogeologiska förhållanden

Inom delområdet finns sju grundvattenrör. Högsta och lägsta uppmätta värden i respektive rör redovisas i
Tabell 9.

Tabell 9: Högsta och lägsta uppmätta grundvattennivåer.

Högst Nivå
(motsvarade djup
från rök)

Uppmätningsdatum

Lägsta Nivå
(motsvarade djup
från rök*)

Uppmätningsdatum

HBH3

+5,56 (3,85)

2017-03-02

+2,53 (6,88)

2018-09-03

16GW40U

+6,27(3,16)

2017-12-15

+4,66(4,77)

2018-08-09

TORG1

+6,66 (4,79)

2016-11-18

+5,35 (6,10)

2016-08-12

ID

L3-2

Mätning saknas

TORG2

+6,50 (4,55)

2015-08-07

+5,49 (5,56)

2016-08-12

GK183

+7,81 (2,96)

2006-12-01

+7,25 (3,52)

2006-08-07

12D183

Mätning saknas

*rök=rör överkant (rörtopp)
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Delområde 13

Delområde 13 ligger söder om järnvägsgatan, norr om en Landsvägen, se Figur 14. I delområdet finns ett
gång- och cykelstråk öster om Sundbybergs torg, delar av spår/järnvägsområdet och en fem vånings
byggnad.

Figur 14: Flygfoto över delområde 13. Delområdet är markerat med gult. Lägen och benämning för befintliga
grundvattenrör syns markerade med blått.

3.13.1

Översiktliga geotekniska förhållanden

Markytan utgörs av till mesta del av plattsatta ytor förutom inom spårområdet där banvallen är uppbyggd av
makadam. De befintliga marknivåerna varierar mellan +11 och +14.
Marken inom delområdet utgörs av fyllning som underlagras av lera ovan friktionsjord. Friktionsjorden vilar på
berg. Jorddjupen varierar mellan 1 m och 13 m och avtar i östlig riktning. Detta motsvarar att bergytans nivåer
varierar mellan +10 och -2,5.
Fyllningens tjocklek varierar mellan ca 0,5 m och 3 m. Lerans tjocklek varierar mellan 0,5 m och 9 m.
Friktionsjordens tjocklek varierar mellan 1 m och 6 m.
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Översiktliga hydrogeologiska förhållanden

Inom delområdet finns två grundvattenrör. Högsta och lägsta uppmätta värden i respektive rör redovisas i
Tabell 10.

Tabell 10: Högsta och lägsta uppmätta grundvattennivåer.

Högst Nivå
(motsvarade djup
från rök)

HBH2
16GW17U

ID

Uppmätningsdatum

Lägsta Nivå
(motsvarade djup
från rök*)

Uppmätningsdatum

+6,77 (4,88)

2018-02-16

+5,45 (6,20)

2018-08-09

+6,65 (4,97)

2016-11-18

+5,44 (6,18)

2018-08-09

*rök=rör överkant (rörtopp)

28

2019-05-29

3.14

1790064

Delområde 14

Delområde 14 ligger norr om järnvägsgatan och öster om Lysgränd. Delområdet innefattar fastigheterna
Godset 4, Magasinet 1 och delar av Järnvägsgatan och järnvägsområdet som ligger söder om ovannämnda
fastigheter, se Figur 15. Idag finns det två flervåningsbyggnader inom delområdet.

Figur 15: Flygfoto över delområde 14. Delområdet är markerat med gult. Lägen och benämning för befintliga
grundvattenrör syns markerade med blått.

3.14.1

Översiktliga geotekniska förhållanden

Markytan utgörs av till mesta del av asfalterade ytor förutom inom spårområdet där banvallen är uppbyggd av
makadam. De befintliga marknivåerna varierar mellan +18,5 och +11.
Marken inom delområdet utgörs av fyllning som underlagras av lera ovan friktionsjord. Friktionsjorden vilar på
berg. Jorddjupen varierar mellan 1 m och 13 m och avtar i östlig riktning. Detta motsvarar att bergytans nivåer
varierar mellan +10 och -2,5.
Fyllningens tjocklek varierar mellan ca 0,5 m och 3 m. Lerans tjocklek varierar mellan 0 m och 7 m.
Friktionsjordens tjocklek varierar mellan 0 m och 6 m.
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Översiktliga hydrogeologiska förhållanden

Inom delområdet finns fem grundvattenrör varav fyra av rören endast har enstaka mätningar från 1975 och av
den anledningen redovisas inte de rören i tabellen nedan. Högsta och lägsta uppmätta värden i relevant rör
redovisas i Tabell 11.
Tabell 11: Högsta och lägsta uppmätta grundvattennivåer.

ID

13C111

Högst Nivå
(motsvarade djup
från rök)
+7,29 (4,42)

Uppmätningsdatum

Lägsta Nivå
(motsvarade djup
från rök*)

Uppmätningsdatum

2015-05-19

+6,28 (5,43)

2018-11-08

*rök=rör överkant (rörtopp)
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Delområde 15

Delområde 15 ligger i den västra änden av Sundbybergs nya Stadskärna. Område 15 ligger söder om
Hästhagen/Järnvägsgatan och norr om befintlig järnväg. På platsen finns idag ett parkeringshus i två
våningar, se Figur 16. Även angränsande fastighet öster om delområde 15 kommer att beröras av planerad
byggantion.

Figur 16: Flygfoto över delområde 15. Delområdet är markerat med gult.

3.15.1

Översiktliga geotekniska förhållanden

Markytan utgörs av asfalterade ytor. De befintliga marknivåerna varierar mellan +3,0 och +6,0. De högre
marknivåerna finns i områdets nordvästra del.
Det finns inga geotekniska undersökningar utförda inom delområdet och kunskapen om de befintliga
markförhållandena är således mycket osäker. Enligt SGU:s jordartskarta ligger större delen av delområdet
förutom den nordvästra hörnet inom ett område där marken bedöms utgöras av fyllning som vilar på lera.
Den nordvästra hörnet ligger inom ett fastmarksområde där morän förekommer enligt jordartskartan. Baserat
på detta bedöms marken här bestå av friktionsjord som vilar på berg. Bedömningen bekräftas delvis av
utförda geotekniska undersökningar i närheten av delområdet.

3.15.2

Översiktliga hydrogeologiska förhållanden

Det finns inga grundvattenrör inom eller i närheten av detta delområde.
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Delområde 16

Delområde 16 ligger öster om Marabouparken, norr om Löfströms allé och väster om Ågatan, se Figur 17 .
Delområdet innefattar flera stora kontorsbyggnader och tillhörande parkeringsyta söder om byggnaderna,
Figur 17.

Figur 17: Flygfoto över delområde 16. Delområdet är markerat med gult.

3.16.1

Översiktliga geotekniska förhållanden

Markytan utgörs till största delen av asfalterade ytor och är relativ plan i hela delområdet bortsett från den
västra delen av området. De befintliga marknivåerna varierar mellan +2,0 och +5,0 i delområdet förutom i det
västra hörnan, där marknivåerna ligger högre, mellan +5,0 och +12,0.
De utförda geotekniska undersökningar inom delområdet omfattar endast kontroll av bergnivåer och innehåller
ingen information om jordlagerföljden i området.
Baserad på SGU:s jordartskarta bedöms marken inom större delen av delområdet, förutom den västra sidan,
bestå av fyllning som underlagras av lera ovan friktionsjord. Friktionsjorden vilar på berg.
Marken i den västra delen av området bedöms bestå av fyllning på friktionsjord som vilar på berg.
Jorddjupen varierar mellan 1,5 m och 20 m och avtar i västlig riktning. Detta motsvarar att bergytans nivåer
varierar mellan +1,5 och -17,0.

3.16.2

Översiktliga hydrogeologiska förhållanden

Inom delområdet finns ett grundvattenrör. Grundvattenrörets ID är 16GW39U. Inga utförda nivåmätningar är
registrerade för detta rör.
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REKOMMENDATIONER OCH RESTRIKTIONER
Grundläggning

Med utgångspunkt från befintliga förhållanden ska det förutsättas att byggnader inom samtliga beskrivna
delområden helt eller delvis kommer att behöva pålgrundläggas.
Om markytor intill fast grundlagda byggnadsdelar planeras höjas jämfört med dagens nivåer måste det
säkerställas att anslutningar (t ex ledningar) till byggnaden utförs flexibla eller fast grundlagda, för att undvika
problematiska sättningar.
Längs ledningsstråk som är känsliga för sättningar samt där uppfyllnader planeras för nya gator och allmän
mark kan geotekniska åtgärder behöva utföras för att undvika problematiska sättningar och/eller försämrade
stabilitetsförhållanden. Grundläggning av ledningsstråk och dylikt behöver anpassas vid passager mellan
lösjordsområden och fastmarksområden för att minska risk för differenssättningar.
Inom delområden 14 och 16 planeras påbyggnader på befintliga byggnader. Den befintliga grundläggningens
lastkapacitet måste kontrolleras och eventuellt behov av grundförstärkningssåtgärder för lastökningen måste
utredas för planerad påbyggnad.

4.2

Stabilitet och sättningar

Uppfyllnader ovan befintliga marknivåer, schakter för nya anläggningar och ledningsgravar samt arbeten
utefter Bällstaån kan medföra försämrade stabilitetsförhållanden.
Generellt kan åtgärder i form av förstärkning med kalkcementpelare och/eller lättfyllning bli aktuellt.
Temporära sponter kommer att behöva installeras under byggskedet för att utföra bl a schakt och
grundläggningsarbeten.
Där områdets planerade höjdsättning medför uppfyllnader ovan befintliga marknivåer föreligger risk att
sättningar uppkommer i underliggande lerlager. Eftersom markförhållanden, jorddjup och lermäktighet, är
växlande inom området kan sättningarna väntas bli ojämna. För att minska sättningarnas storlek inom
känsliga ytor kan till exempel leran förstärkas med kalkcementpelare alternativt kan lättfyllning användas.
Även avsänkning av grundvattennivån kan medföra risk för sättningar i lera. En åtgärd för att minska risken för
skadliga marksättningar till följd av avsänkt grundvattennivå är att minimera bortledning av grundvatten genom
att utföra schakt och tillfällig avsänkning av grundvattennivån inom en temporär tätspont.
Eftersom delar av området är utfyllt och det idag sker viss grundvattenbortledning kan det pågå sättningar i
området.

4.3

Schakt under grundvatten

Om den planerade nya bebyggelsen inom området anläggs med garage/källare under befintlig mark innebär
det att schakt för grundläggning av byggnaderna kan komma att påverka det undre grundvattenmagasinet och
bortledning av grundvatten kommer att behöva utföras åtminstone temporärt. Även andra arbeten såsom
ledningsomläggningar och andra anläggningar kan komma att kräva grundvattenbortledning i samband med
schakt under grundvattenytan.
Temporär avsänkning av grundvattnets trycknivå kan också komma att krävas för att förhindra
bottenupptryckning inom schakter för exempelvis byggnader och ledningsgravar.
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För bortledning av grundvatten krävs i allmänhet tillstånd enligt miljöbalkens 11:e kapitel. Enligt uppgifter från
bl a Trafikverkets samrådsunderlag framgår att grundvatteninläckage idag sker inom området till bl a
avloppstunneln Underverket och tunnelbanans blå linje.
Inom delområde 1, 3, 5, 6, 9, 10 och 12 ligger grundvattennivåerna ca 3 m eller mindre under befintlig
markyta. Detta är baserat på tillgänglig information fram till upprättande av föreliggande PM. Planerad ny
bebyggelse under mark med garage/källare inom dessa områden ska förutsättas medföra behov av en
temporär avsänkning av grundvattnets trycknivå.
Inom delområde 2, 8 och 11 finns idag inga grundvattenrör men med utgångspunkt från den kunskap på
rådande grundvattensituationen inom hela området kan det inte uteslutas att byggnation under nuvarande
marknivåer kommer att medföra behov av temporär avsänkning av grundvattnets trycknivå.
Grundvattnets trycknivåer i övriga delområden (4, 7, 13 och 14) ska följas upp/mätas kontinuerligt under en
längre period innan behov av en temporär avsänkning av grundvattnets trycknivå i samband med
schaktarbeten kan uteslutas helt.

4.4

Mälarbanan

Byggnation utefter Mälarbanans nya tunnel och tråg kommer att innebära restriktioner för både temporära
eller permanent anläggningar.
Projektering och utförande av temporära och permanenta konstruktioner måste anpassas efter befintliga
anläggningar, byggnader och ledningsstråk i området. I princip samtliga områden avsedda för ny bebyggelse
inom planområdet angränsar till Mälarbanans planerade anläggning. Mälarbanans sträckning genom
planområdet kommer att förläggas i betongtunnel, betongtråg och ovan mark. Under förutsättning att
betongtunnel och tråg grundläggs på berg eller fast botten föreligger inte risk för sättningar i konstruktionen.
Hänsyn måste dock tas till gällande skyddszoner kring tunnel, tråg och spårområde i samband med
projektering och utförande av spontkonstruktioner, stagförankringar, pålinstallation, schakter mm.
Sprängning, spontning, packning, schaktning och övriga grundläggningsarbete som alstrar vibrationer ska
utföras på sådant sätt att gällande restriktioner för järnvägen och dess tillhörande anläggningar innehålls.

4.5

Bällstaån och Bällstaviken

Bällstaån och Bällstaviken är identifierad av SGU som aktsamhetsområde-strandnära vilket innebär att risk för
skred kan föreligga. Tillfälliga och permanenta arbeten i eller i närheten av ån/viken kräver utredning av både
befintliga och nya stabilitetsförhållanden. Planerade arbeten kan behöva anpassas och geotekniska åtgärder
behöva utföras.
I planarbetet behöver effekterna av planens genomförande på nedströms liggande ytvattenförekomster
utredas. Det är särskilt viktigt att utreda vilken inverkan planerna kan få på möjligheten att klara fastställda
miljökvalitetsnormer och vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa detta.
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SAMMANFATTANDE KOMMENTAR
Slutkommentar

Eftersom området sedan tidigare till stor del är utbyggt med bebyggelse, gator, järnväg o ledningar mm finns
en del äldre geotekniska och hydrogeologiska undersökningar utförda i olika omgångar i
området. Trafikverkets pågående projektering av Mälarbanans utbyggnad har också inneburit att ytterligare
markundersökningar gjorts i området. Insamling och genomgång av äldre undersökningsmaterial visar att det
finns en relativt god kunskap om de övergripande geotekniska och hydrogeologiska förhållandena för att ge
en bra uppfattning om detaljplanens lämplighet utifrån geotekniskt och hydrogeologiskt perspektiv.
För det vidare arbetet med både detaljplan och kommande projektering ska det förutsättas att byggnader
behöver pålgrundläggas samt att geotekniska åtgärder kan behöva utföras i lösjordområden, eftersom
uppfyllnader ovan befintliga marknivåer kan leda till problematiska sättningar och/eller försämrad stabilitet.
Vidare kräver både tillfälliga och permanenta arbeten i eller i närheten av Bällstaån och Bällstaviken utredning
av både befintliga och nya stabilitetsförhållanden.
Om byggnation planeras utföras under nuvarande marknivåer kommer temporär bortledning av grundvatten
sannolikt att krävas. För bortledning av grundvatten krävs i allmänhet tillstånd enligt miljöbalkens 11:e kapitel.
För att ytterligare klargöra de geotekniska o hydrogeologiska förutsättningarna ska markundersökning utföras
under det fortsatta detaljplanearbetet. Fortsatta undersökningar behöver även göras som underlag för den
tekniska projekteringen av SNS. Utifrån resultat av fortsatta undersökningar kan bedömningar och
antaganden i föreliggande PM verifieras och i vissa fall komma att justeras där mer konservativa antaganden
gjorts.
Grundvattennivåerna varierar inom området och under året. För att få en ökad kunskap om hur de naturliga
variationerna ser ut bör fortsätta månadsvisa observationer göras. Mätningar utförs antigen i kommunens regi
eller via Trafikverkets pågående kontrollprogram. Inom några av delområdena inom SNS föreslås även att nya
rör installeras och mätning av dessa bör därefter ske löpande, i likhet med övriga mätningar. Inom det aktuella
området planeras flertalet anläggningar byggas under mark; Mälarbanan, ledningsstråk samt kan även
garageplan/källarvåningar under bostadshus bli aktuellt. All typ av byggande som kräver schakt under
rådande grundvattennivåer kan leda till påverkan på grundvattensituationen. Dokumenterade längre mätserier
av grundvattennivåer kan vara ett viktigt bakgrundsunderlag för att avgöra om det uppstår en förändring av
grundvattennivåerna och om dessa går att koppla till något specifikt pågående anläggningsarbete.
I föreliggande PM har rådande grundvattensituation beaktats och beskrivits. Eventuella konsekvenser av
framtida förändrade nivåer orsakade byggnationen av bl a Mälarbanans tunnel och eventuella andra
undermarksanläggningar har inte utretts. Detta behöver utredas i det fortsatta arbetet och bör också finnas
som en förutsättning för kommande teknisk projekteringen av SNS.

5.2

Fortsatta undersökningar



Kompletterande geotekniska undersökningar ska utföras för samtliga delområden när omfattningen av
markanvändning i respektive delområde är mer specificerad. Kompletterande undersökningarnas
omfattning styrs främst av planerad markanvändning.



För delområde 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 och 14 rekommenderas fortsatta och kontinuerliga
grundvattennivåmätningar i befintliga rören.
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Installation av nya grundvattenrör för delområde 2, 8, 11 och 15 rekommenderas. Grundvattennivåer i
nya rören rekommenderas mätas kontinuerligt.



Undersökning av markradon, bergradon vid behov, rekommenderas för samtliga delområden.
Undersökningens omfattning styrs främst av planerad markanvändning.
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