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

geotekniska markförhållanden och förutsättningar inom Ursviks västra delar, Sundbybergs kommun. Golders 

uppdrag har även omfattar förstudier avseende markmiljö och hydrogeologi, se ”Förstudie – Förorenad 

mark, Ursviks västra delar”, respektive i ”Förstudie – Hydrogeologi, Ursviks västra delar”, 

granskningshandling daterad 2015-12-15.  

Området planeras bebyggas med bostäder, lokalgator och ledningar, skola, förskolor och parker. Inom 

området planeras även bl a dagvattendamm, en ”aktivitetsvall” och parkeringsgarage under mark att 

anläggas. 

2.0 SYFTE 
Syftet med förstudien har varit att inventera och sammanställa tidigare utförda geotekniska 

markundersökningar inom området samt samla in underlag avseende förslag till planerade arbeten. Med 

utgångspunkt från inhämtat underlag planeras en preliminär omfattning av undersöknings- och 

utredningsbehovet under systemhandlingsskedet.  

3.0 GENOMFÖRANDE 
Under förstudien har inledningsvis inläsning av erhållet material från Sundbybergs stad utförts samt har ett 

platsbesök gjorts, se beskrivning av platsbesök nedan under 5.2. Platsbeskrivning samt fotobilaga i 

”Förstudie – markmiljö – Ursviks västra delar”, upprättad av Golder, daterad 2015-12-15. Vidare har under 

förstudien ytterligare underlagsmaterial samlats in i form av tidigare utförda undersökningar, befintliga 

markförstärkningsåtgärder och insamlande av underlag avseende planerade anläggningar, gator, ledningar 

et c.  

Med utgångspunkt från det som framkommit vid inventeringen har en översiktlig bedömning ur ett 

geotekniskt perspektiv gjorts av undersöknings- och utredningsbehovet under systemhandlingsskedet. 

Geotekniskt kritiska områden har identifierats och dessa kommer att studeras särskilt under 

systemhandlingsskedet.  

 

4.0 UNDERLAG 

4.1 Planerade gator, ledningar och anläggningar 
Underlag som beskriver de planerade arbetena inom Västra Ursvik: 

 ”Ursviks västra delar – Planprogram”, Sundbybergs stad, 2015 

 ”Ursviks västra delar – Ursviks västra delar Övergripande Gestaltningsprogram”, Sundbybergs stad, 

2015 

 ”Studie aktivitetspark”, Sundbybergs stad, Stora Ursvik KB, Förvaltaren, Strategisk arkitektur, 2014-12-

08 
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4.2 Tidigare utförda geotekniska markundersökningar 
Sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar och utredningar inom Ursviks västra delar: 

 ”PM 1 Geoteknik, Underlag för detaljplanearbete, Ursvik delområde 2, Sundbyberg”, COWI, Mars 2014. 

 ”Rapport Geoteknisk och Miljöteknisk undersökning, Vägbro över Ulvsundavägen mellan Rinkeby och 

Ursvik”, Grontmij, 2013-11-15. 

 ”Rapport – Geoteknisk undersökning GC-bro Stora Ursvik, Sundbybergs stad”, Atkins 2011-10-31/ 1 

 ”Fördjupad förstudie Tvärbanans utbyggnad Kistagrenen”, Plan – tolkad geoteknik KM 6+500 – 7+000 

och KM 7+500 – 7+500, WSP, tidig förstudie WSP 2012-06-15 

 ”Fördjupad förstudie Tvärbanans utbyggnad Kistagrenen”, Profil – tolkad geoteknik KM 6+500 – 7+000 

och KM 7+500 – 7+500, WSP, tidig förstudie WSP 2012-06-15 

 Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU:s) jordartskarta 

4.3 Övrigt kompletterande underlag 
I samband med förstudien har också följande underlag identifierats som Golder inte har haft möjlighet att ta 

del av under förstudieskedet. Systemhandlingsskedet kommer därför att inledas med en kompletterande 

inventering och genomgång av åtminstone följande material: 

 E18 Arbetsplan Rinkeby-Rissne, Tyréns, 2000-2003 

 E18 Hjulsta-Kista bygghandling, Sweco-Grontmij, 2007-2008 

 Kymlingelänken, Vägverket, 1973 

 ”Översiktlig geoteknisk utredning”, GM Consult, 2005‐02‐01 (se granskningskommentar från 

Sundbybergs stad signerad SUKB) 

På uppdrag av Trafikförvaltningen undersöker Golder för närvarande markens geotekniska egenskaper samt 

föroreningsinnehåll längs Tvärbanans planerade sträckning genom Västra Ursvik. Resultaten från dessa 

undersökningar kommer att inarbetas i detta uppdrag under systemhandlingsskedet. 

 

5.0 OMRÅDESBESKRIVNING 
Ursviks västra delar är en del av ett stort stadsutvecklingsområde i Ursvik. Det aktuella området utgör en ny 

etapp i utbyggnaden med ny exploatering. I norr gränsar området till E18 och en nedlagd militäranläggning 

och i söder ligger Rissne som avgränsas av Enköpingsvägen. Enköpingsvägen ansluter i väster till 

Ulvsundavägen/E18. Väster om Ulvsundavägen/E18 ligger Rinkeby. Öster om det aktuella området pågår 

byggnation av ett nytt bostadsområde med tillhörande infrastruktur, en tidigare etapp av Ursviks västra delar. 

5.1 Historik 
Den norra delen av Västra Ursvik har tidigare tillhört försvarsmakten. På den södra delen av området har det 

funnits en motocrossbana fram till år 1999 och därefter en Driving Range för golf.  
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Stora delar av området har under senare tid utgjort arbetsområde vid byggandet av E18. Utbyggnaden av 

Kymlingelänken till motorväg och omnumrering till E18 slutfördes hösten 2013. Under byggtiden etablerade 

Trafikverket ytor för förvaring av byggnadsmaterial och maskiner på stora delar av Västra Ursvik. 

Trafikverket byggde även tillfälliga vägar och arbetsvägar samt avlägsnade äldre vägar. På området har 

även jord- och bergmassor samt annat material för byggandet av väganläggningarna förvarats. 

I den norra delen av området finns rester av Kymlingelänkens tidigare sträckning och i samband med 

byggnationen av E18 har tillfälliga vägomläggningar gjorts genom Västra Ursvik. Delar av de tidigare 

väganläggningarna genom området har varit förstärkta med bl a kc-pelare. Även rester av pålgrundläggning 

och tryckbankar finns kvar inom området. Kvarlämnade förstärkningsåtgärder har tidigare sammanställts och 

redovisats av Cowi i ”PM 1 Geoteknik, Underlag för detaljplanearbete, Ursvik delområde 2, Sundbyberg”, 

2014. 

5.2 Platsbeskrivning 
Området och verksamheten på platsen beskrivs här efter genomfört platsbesök den 30 november 2015. I 

samband med detta konstaterades att stora delar av aktuellt område används som arbetsområde för 

pågående byggnationer. Fotodokumentation från platsbesöket framgår av bilaga 2 i ”Förstudie – Förorenad 

mark, Ursviks västra delar”, granskningshandling daterad 2015-12-15. 

Den norra delen av Västra Ursvik förefaller relativt orörd. Den nordöstra delen är skogsklädd och ligger 

något högre i terrängen. Skogsområdet är inhägnat. En konstgjord vall ligger i skogskanten. Vallen skulle 

kunna vara en före detta skjutvall. I övrigt är det norra området blött, närmast sankt.  

En gammal arbetsväg sträcker sig genom hela Västra Ursvik, från norr till söder. I den norra delen av 

området är vägen grusad, men ett par hundra meter söderut övergår den till att vara asfalterad. Arbetsvägen 

används för byggtrafik och för lagring av jordmassor. Där asfalteringen börjar i norr ligger ett antal högar 

med jordmassor upplagda på vägen. Vägen ligger generellt högre i terrängen än omgivande mark.  

De östra delarna av området används i nuläget som arbets- och etableringsområde för utveckling av 

bostadsområdet som gränsar till Västra Ursvik. 

I den sydöstra delen ligger en skogsklädd höjd med berg i dagen. På höjden ligger Rinkeby kvarn.  

I den södra delen av området går berget i dagen på ett flertal ställen. Infarten till Västra Ursvik kommer ligga 

i söder, där den gamla arbetsvägen går idag.  

En återvinningscentral för privatpersoner som ägs av Sörab ligger i den sydvästra delen av området med 

infart via Enköpingsvägen.  

Marken norr om återvinningscentralen, i den västra delen av Västra Ursvik, används som arbetsområde för 

nyligen påbörjad byggnation av en bro som ska sammanlänka Rinkeby med Ursvik (Stockholms stads 

projekt). I området ligger stora högar med sprängsten/bergkross och sprängmattor samt ett antal 

arbetsvägar.  

Stora delar av den västra sidan av området har använts som arbets- och etableringsyta för E18. Ungefär i 

mitten av området på den västra sidan finns ett område med träd och synligt ytvatten. Norr om detta finns en 

gräsyta. Satellitbilder visar att detta tidigare varit ett etableringsområde med byggbodar, upplagsytor och 

parkeringsplatser. 
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6.0 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
Nedan beskrivs de befintliga markförhållandena inom området mycket översiktligt med utgångspunkt från det 

inventerade underlaget och genomfört platsbesök 2015-11-30. 

6.1 Topografi 
Marknivåerna inom området är ojämna men höjdskillnaderna är relativt små. Markytorna faller i huvudsak 

mot väster och mot nordväst och mot nordost stiger marken. I den södra delen av området ligger marken 

högre än intilliggande Enköpingsvägen i söder och E18 i väster. Infarten från Enköpingsvägen går i skärning 

mellan höjdpartier med berg i dagen på västra respektive östra sidan.    

6.2 Geotekniska markförhållanden 
Jorddjupen inom området växlar mellan 0 och ca 20 m i de undersökta punkterna. Störst jorddjup har 

noterats i områdets norra delar. 

Inom området finns stora variationer i markförhållanden. Marken består växlande av fastmarksområden med 

fyllning och friktionsjord ovan berg och lösjordsområden där jordlagerföljden består av fyllning ovan lera på 

friktionsjord på berg. Lerlagrets tjocklek uppgår till som mest ca 15 m i de undersökta punkterna. 

Lokalt finns mäktiga lager fyllningsjord ovan naturligt lagrad jord. I delar av området finns också berg i 

dagen.  

6.3 Geohydrologiska förhållanden 
Inom Västra Ursvik finns höjdpartier med friktionsjord och berg i dagen. Dessa områden utgör områden för 

grundvattenbildning då de mellanliggande låglänta delarna består av tätare sediment. 

Enligt tidigare utförda observationer i befintliga grundvattenrör varierar grundvattennivån mellan 1-3 m under 

markytan i de högre belägna områdena. Indikationer finns att det förekommer artesiskt vatten i de lägre 

områdena. I samband med platsbesök noterades att marken på flera platser var blött vilket indikerar en hög 

grundvattenyta. Detta stöds av fläckvisa vattenansamlingar, samt vegetationen i området.  

6.4 Befintlig markgrundförstärkning 
Befintliga kvarlämnade markförstärkningsåtgärder finns sammanställda på ritningar D02-GEO-001, D02-

GEO-002 och D02-GEO-003 upprättade av Cowi och tillhörande ” PM 1 Geoteknik, Underlag för 

detaljplanearbete, Ursvik delområde 2, Sundbyberg”.  

Anläggningar som finns/funnits inom området och som bedöms komma att påverka utbyggnaden av Ursviks 

västra delar: 

 Kymlingelänkens tidigare läge 

 Ramp från Rissen mot Ärvinge samt E18 mot Enköping  

 Tillfälligt läge för E18  

Förstärkningsåtgärderna består bl a av påldäck, pålat brofundament, kc-pelare och tryckbankar. Även 

lättfyllning och urgrävning av lera och återfyllning med friktionsjord har gjorts för väganläggningarna.  
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I den norra delen av området finns en tryckbank för befintlig ny vägbank. Tryckbanken ligger inom 

detaljplaneområdet för Ursviks västra delar. 

7.0 ARBETEN UNDER SYSTEMHANDLINGSSKEDET 

7.1 Planerade byggnader och anläggningar 
Inom utbyggnaden av Ursviks västra delar planeras följande delar byggas och anläggas: 

 Lokalgator och ledningsstråk kring nya bostadskvarter (byggnaderna ingår ej i föreliggande uppdrag) 

 Huvudgatan genom området från söder till norr med Tvärbanan och två nya hållplatser 

 Dagvattendamm förlagd i nordvästra delen av området 

 Aktivitetsvall utefter västra sidan av området mot E18 

 Underjordiskt parkeringsgarage (läge oklart i dag) 

 Övriga anläggningar såsom bl a skola, idrottsanläggning, parker 

7.2 Geotekniska undersökningar 
Markundersökningarnas omfattning och utförande kommer att planeras i samråd med teknikområde miljö 

och hydrogeologi. Se även ”Förstudie – Förorenad mark, Ursviks västra delar”, respektive i ”Förstudie – 

Hydrogeologi, Ursviks västra delar”, granskningshandling daterad 2015-12-15. 

Lokalgator och ledningsstråk i gator 

Syftet med undersökningarna är att ge underlag för sättningsberäkningar samt eventuellt även 

stabilitetsutredningar och utreda behov av stödkonstruktioner inför anläggande av nya gator och ledningar 

samt för utförande av ledningsschakter. Undersökningarna planeras även för att avgöra var övergångar 

mellan fast mark och lösjordsområden finns samt för att bedöma i vilken omfattning bergschakt kommer att 

behövas. 

För lösmarksområden undersöks förekomst och mäktighet på lösa jordlager samt dess egenskaper. Även 

förekomst av organiskt material undersöks.  

I fastmarksområden där jorddjupen är begränsade undersöks bergfritt djup.  

Provtagning på jord görs i form av störda och ostörda prover som analyseras på laboratorium.  

Huvudgatan och Tvärbanan 

Geotekniska markundersökningar pågår i skrivande stund inför anläggande av Tvärbanan och två hållplatser 

på sträckan. Syftet med undersökningarna är att ge underlag för sättningsberäkningar, avgöra var 

övergångar mellan fast mark och lösjordsområden finns samt för att bedöma i vilken omfattning bergschakt 

kommer att behövas. 

För lösmarksområden undersöks förekomst och mäktighet på lösa jordlager samt dess egenskaper.  

I fastmarksområden där jorddjupen är begränsade undersöks bergfritt djup.  

Provtagning på jord görs i form av störda och ostörda prover som analyseras på laboratorium.  
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Dagvattendamm  

Syftet med undersökningar i läget för dagvattendammen är främst att ge underlag för stabilitetsutredningar 

och bedöma behov av stödkonstruktioner. I huvudsak undersöks jordlagerföljd, förekomst av lösa jordlager, 

jordegenskaper och jordmäktigheter.  

Provtagning på jord görs i form av störda och ostörda prover som analyseras på laboratorium.  

Aktivitetsvall 

Syftet med undersökningar i läget för aktivitetsvallen är främst att ge underlag för stabilitetsutredningar, 

bedöma behov av stödkonstruktioner samt ev behov av bergschakt. I huvudsak undersöks jordlagerföljd, 

förekomst av lösa jordlager, jordegenskaper och jordmäktigheter samt djup till berg. 

Provtagning på jord görs i form av störda och ostörda prover som analyseras på laboratorium.  

Parkeringsgarage 

Undermarksgaragets läge är oklart i dagsläget. I det fall garaget förläggs i aktivitetsvallen utförs 

undersökningar enligt ovan samt kompletteras med ytterligare bergkontroller och eventuellt även 

kärnborrning. Om annat läge gäller anpassas undersökningsprogrammet efter denna placering. 

Övriga anläggningar såsom skola, idrottsanläggning, parker 

Markundersökningar anpassas till respektive anläggning under förutsättning av föreslagen placering finns. 

För lösmarksområden undersöks förekomst och mäktighet på lösa jordlager samt dess egenskaper. Även 

förekomst av organiskt material undersöks.  

I fastmarksområden där jorddjupen är begränsade undersöks bergfritt djup.  

Provtagning på jord görs i form av störda och ostörda prover som analyseras på laboratorium.  

För byggnader utförs även radonundersökning. 

7.3 Bergtekniska undersökningar 
Inledningsvis görs en inmätning av berg i dagen inom området. Beroende på omfattning av berg i dagen i 

förhållande till planerade anläggningar görs även en geologisk kartering av berget. 

I det fall anläggningar planeras under mark/i berg görs eventuellt kärnborrning som komplement till de 

bergkontroller som genomförs inom ramen för de geotekniska undersökningarna. 

7.4 Geotekniska utredningar 
Det geotekniska utredningsarbetet kommer under systemhandlingsskedet att omfatta följande delar: 

Befintliga markförstärkningar 

Stor vikt läggs vid att lokalisera befintliga, kvarlämnade markförstärkningar från tidigare anläggningar inom 

området samt befintliga geotekniska åtgärder för intilliggande väganläggningar som kan komma att påverka 

den fortsatta projekteringen av Ursviks västra delar. 

Sättningar – där uppfyllnader planeras ovan lös lera finns risk för sättningar. Sättningsberäkningar kommer 

att utföras och åtgärder för att reducera sättningarnas storlek kommer att beskrivas. Vilken åtgärd som 
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