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1.0

UPPDRAG OCH SYFTE

Sundbybergs stad planerar fortsatt exploatering av Västra Ursvik som är ett område i den nordvästra delen
av kommunen. 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 geoteknisk undersökning och
projektering i systemhandlingsskede för ny infrastruktur, nya vatten- och avloppsledningar samt
dagvattenhantering inom Västra Ursvik.
Systemhandlingsprojekteringen har omfattat geotekniska markundersökningar och provtagningar som
redovisas i en Markteknisk undersökningsrapport. Systemhandlingen omfattar vidare beskrivning av
befintliga förhållanden avseende geoteknik och befintliga anläggningar samt behov och förslag till
förstärkningsåtgärder för planerad infrastruktur, parker och torg. Till föreliggande PM hör också Bilaga 1 –
BeräkningsPM Sättning och stabilitet, Västra Ursvik, där det redogörs för gällande krav avseende sättningar
och stabilitet, förutsättningar och antaganden samt resultat från utförda beräkningar. I Bilaga 1 framgår vad
som ligger till grund för föreslagna åtgärder.

Figur 1 Översikt över Västra Ursvik. Planerad infrastruktur syns i rött.

2.0

VÄSTRA URSVIK EN KORT BESKRIVNING

Området avgränsas av Enköpingsvägen i söder, Ulvsundavägen i väster och E18 i nordväst. I nordost
angränsar området mot en nedlagd militäranläggning, Milot. Längs områdets östra sida följer
Ladugårdsgatan, som är en del av infrastrukturen i den delvis färdigbyggda delen av Västra Ursvik.
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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 villabebybyggelse 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 västra Ursvik, 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 innehålla drygt 7 000 bostäder
och 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.

3.0

SAMMANFATTNING

Under hösten 2015 gjorde Golder på uppdrag av Sundbybergs stad en förstudie för området Ursviks västra
delar. Inom ramen för förstudien gjordes bl a en inventering av tidigare utförda undersökningar inom
området.
Efter förstudien fortsatte arbetet under vintern 2015 och våren 2016 och geotekniska och miljötekniska
markundersökningar och provtagningar samt hydrogeologiska undersökningar planerades och genomfördes
inom Västra Ursvik. Undersökningarna har gjorts i läge för planerade gatustråk och ledningssträckningar
samt i läget för den planerade Vallenparken längs områdets västra sida. När undersökningar planerades och
utfördes fanns också planer på ett undermarksgarage inrymt i vallen (under Vallenparken).
Inför systemhandlingsprojekteringen identifierades ett antal geotekniska frågeställningar som bedömdes bli
väsentliga att utreda vidare i det fortsatta arbetet.
De planerade lednings- och gatustråken genom området går växlande över områden där undergrunden
utgörs av fastmark och lösjordsområden. Övergångar från fastmark in i lösjord sker relativt abrupt vilket
medför att det finns risk för ojämna sättningar vid sådana övergångar. De sättningstoleranser som gäller för
ledningar, gator och anläggningar utgör, tillsammans med de geotekniska förhållandena, underlag för i vilken
omfattning geotekniska förstärkningsåtgärder krävs.
De nya gatorna planeras gå växlande i skärning och på bank. Där uppfyllnader planeras ovan befintlig
markyta föreligger risk för sättningar och stabilitetsbrott. För dessa områden har sättnings- och
stabilitetsförhållandena undersökts och utretts och översiktlig projektering av förstärkningsåtgärder har
genomförts.
Inom området planeras även anläggning av nya parker (Älvdansparken, Kvarnkullens park och
Vallenparken) och torg (Ursviks Torg). För parker och torg har översiktliga sättnings- och
stabilitetsutredningar utförts i systemhandlingsskedet. Kompletterande markundersökningar och verifiering
av antaganden och översiktliga utredningar ska göras i fortsatt projekteringsskede.
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Inom området finns befintliga, kvarlämnade markförstärkningar från tidigare väganläggningar vilka har
beaktas vid projektering och nyanläggning. Inom vissa områden kommer ny grundläggning av ledningsstråk
och gator att behöva anpassas mot sedan tidigare förstärkta markområden och i vissa lägen kan det bli
aktuellt att avlägsna befintliga grundläggningsrester.
Längs med den planerade Vallenparken, som följer områdets västra sida, planeras en stödmur mot den
befintliga Ulvsundavägen. Förutsättningar avseende läge och utformning av planerad mur samt även för den
dagvattendamm som är tänkt att anläggas har förändrats i sent skede och de ändrade förutsättningarna har
inte inarbetats i föreliggande systemhandling. Föreslagna förstärkningsåtgärder kommer därför att behöva
ses över under kommande skede.
Västra sidan av aktuellt område angränsar mot Trafikverkets befintliga permanenta väganläggningar (E18).
För delar av väganläggningen har kalkcementpelare (kc-pelare) i kombination med lättfyllning och
tryckbankar utförts. Befintliga tryckbankar öster om E18 kommer att påverkas av den planerade
utbyggnaden inom Västra Ursvik. Anpassningar och styrning av utförandet kommer att bli aktuella under
byggnationen. Både avschaktning och uppfyllnader från befintlig mark kan påverka omgivande anläggningar.
Där underlag för planerad byggnation funnits framme har risker och åtgärder utretts. För planerad
byggnation där förutsättningarna varit oklara under systemhandlingsskedet ska eventuella konsekvenser
utredas vidare och förslag till åtgärder tas fram i samband med den fortsatta projekteringen. Detta avser
framför allt planerad dagvattendamm med anslutande serviceväg och pumpstation samt planerad stödmur
längs Ulvsundavägen.

4.0

UNDERLAG

4.1

Allmänt

Som underlag för denna PM har följande underlag använts.
[1] Grundkarta ”Baskarta Västra Ursvik Sweref 99 18 00 RH2000” erhållen 2017-02-20.
[2] Längdmätning för Kvarngatan, Båtsman Rinkens gata, Gamla Enköpingsvägen öster/väster, Ursvik
Allé öster/väster, Mjölgatan, Mönstringsvägen öster/väster ”M-30-P-001” erhållen 2017-01-26.
[3] Längdmätning för Spannmålsgatan och Stallgatan ”M-30-P-001” erhållen 2017-03-23.
[4] Längdprofil för Kvarngatan, Båtsman Rinkens gata, Gamla Enköpingsvägen öster/väster, Ursvik Allé
öster/väster, Mjölgatan, Mönstringsvägen öster/väster ”M-30-P-001” erhållen 2017-01-26.
[5] Längdprofil för Spannmålsgatan och Stallgatan ”M-30-P-001” erhållen 2017-04-06.
[6] Tvärsektion för Kvarngatan, Båtsman Rinkens gata, Gamla Enköpingsvägen öster/väster, Ursvik Allé
öster/väster, Mjölgatan, Mönstringsvägen öster/väster ”M-30-S-004” erhållen 2017-01-30.
[7] Normalsektion ”M-31-S-002” erhållen 2017-02-02.
[8] Utbredning av gator ”M-30-P-002” erhållen 2017-01-25.
[9] Utformning Vallenparken ”Alt 1_Vallen_170411” erhållen 2017-04-20.
[10] Utformning Norra stadsdelsparken (Älvdansparken) ”L2-30-P-01” erhållen 2017-04-28.

Granskningshandling 2017-06-01
Uppdragsnummer 1542288

3

PM GEOTEKNIK VÄSTRA URSVIK

[11] Utformning Kvarnkullens park ”L3-30-P-01” erhållen 2017-04-03.
[12] Utformning Torg ”L1-30.V002” erhållen 2017-04-24.
[13] Utformning av dagvattendamm ”Dagvattendamm plan”, ”Dagvattendamm sektion” erhållen 2017-0323.
[14] Placering av pumpstation och tillhörande utrustning enligt alternativ 1 ”PST och filterplacering”
erhållen 2017-04-25.
[15] Utformning av dagvattendamm och gata i sektion ”sektioner till golder” erhållen 2017-03-23.
[16] Befintlig förstärkning modellfil ”G3001290”, ”G3001293”, ”G6001290”, längdmätning modellfil
”T3000231” samt släntmarkering modellfil ”L3001001” och ”T63F0805” erhållen 2016-03-01 av
Trafikverket.
[17] Teknisk beskrivning Program Tvärbanan Kista- och Solnagrenen, Projekt Systemhandling
Kistarenen Geoteknik, g-5902-120-004-0001, upprättad av Iterio AB, daterad 2016-06-23
[18] Övergripande projektinformation om Västra Ursvik från www.ursvik.se
[19] Platsbesök 2017-01-18 (Geologisk bedömning)
[20] Berggrundskartan 10I Stockholm, SGU serie Ba nr 60. Sveriges Geologiska Undersökning
[21] Suggested methods for the quantitative description of discontinuities, 1977. International Society for
Rock Mechanics.

4.2

Utförda undersökningar

En geoteknisk undersökning har genomförts för en tidig utformning av planerade gator och anläggningar och
därefter delvis kompletterats med undersökningar för en mer aktuell utformning av gator och anläggningar.
Genomförda undersökningar finns redovisade i Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Geoteknik,
Hydrogeologi, Markmiljö, upprättad av Golder, daterad 2016-11-04 rev 2017-06-01.
Inför de utförda undersökningarna har arkivsökning utförts efter tidigare geotekniska utredningar inom
området. Tidigare utförda undersökningar är utförda för bl a planerade tillfälliga och permanenta vägar och
anläggningar. Äldre undersökningsresultat har inarbetats i den Marktekniska undersökningsrapporten.

5.0

PLANERADE ANLÄGGNINGAR

5.1

Planerade gator

Genom området planeras två parallella gator, Kvarngatan och Båtsman rinkens gata, som går från områdets
södra del och vidare norrut genom Västra Ursvik. Längst i norr ansluter gatorna mot varandra och i
Kvarngatans förlängning byggs Nordlig anslutning (för Nordlig anslutning se separat PM). Kvarngatan
benämns även som områdets huvudgata och i denna planeras även Tvärbanan förläggas.
Vidare planeras ett antal tvärgator till Kvarngatan och Båtsman rinkens gata. Dessa är sett från söder mot
norr:



Ga Enköpingsvägen öst – gatan sammanbinder den befintliga Ladugårdsgatan i öst med Kvarngatan
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Ga Enköpingsvägen väst – gatan sammanbinder Kvarngatan och Båtsman rinkens gata



Ursviks allé öst – gatan sammanbinder den befintliga Ladugårdsgatan i öst med Kvarngatan



Ursviks allé väst – gatan sammanbinder Kvarngatan med Båtsman rinkens gata och ansluter i väst mot
ny bro över Ulvsundavägen.



Mjölgatan – gatan sammanbinder Kvarngatan och Båtsman rinkens gata.



Spannmålsgatan – gatan sammanbinder Ladugårdsgatan och Kvarngatan.



Mönstringsvägen öst – gatan sammanbinder Ladugårdsgatan och Kvarngatan.



Mönstringsvägen väst – gatan sammanbinder Kvarngatan och Båtsmansrinkens gata.



Stallgatan – förlängning av befintlig nybyggd gata inom Västra Ursvik som går i nordsydlig riktning
genom Kvarnkullens park

5.2

Planerade parker och torg



Kvarnkullens park – parken ligger i områdets sydöstra del och gränsar mot Enköpingsvägen i söder.



Älvdansparken – parken ligger i områdets nordöstra del, öster om Kvarngatan och sträcker sig mot
nordost.



Vallenparken – parken följer områdets västra sida och är förlagd mellan Ulvsundavägen och Båtsman
rinkens gata.



Ursviks torg – torget ansluter mot Kvarngatans i väst och gränsar mot Ursviks allé på norra sidan.

5.3

Stödmur mot Ulvsundavägen

Längs med den planerade Vallenparken, som följer områdets västra sida, planeras en stödmur mot den
befintliga Ulvsundavägen för att möjliggöra uppfyllnader för Båtsmans rinkens gata och parken.

5.4

Dagvattendamm och pumpstation

En dagvattendamm planeras att anläggas väster om Båtsman rinkens gata i höjd med Trafikverkets broar för
E18. Dammens läge ligger strax öster om Trafikverkets befintliga dagvattendammar. Till dammen planeras
en serviceväg anläggas och söder om dammen ska också en ny pumpstation byggas.

6.0

BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER, LEDNINGAR OCH
GEOTEKNISK FÖRSTÄRKNING

6.1

Befintliga konstruktioner och anläggningar

En asfalterad infartsväg kommer in i området från Enköpingsvägen i söder. Vägen fortsätter i nordlig riktning
in i området med bl a infart till återvinningsstationen.
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-
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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.
I sydvästra delen av området finns en befintlig återvinningsanläggning.
Området angränsar i nordväst mot Trafikverkets E18. Anslutningen mellan Ulvsundavägen och E18 är
förlagd på en 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 det nu
undersökta området. Trafikverket har även två dagvattendammar i anslutning till vägarna.
I områdets norra delar finns två bunkrar/betongkonstruktioner som kvarlämnats från att området tidigare
nyttjades som militärt övningsfält.

6.2

Befintliga ledningar

Befintliga ledningar framgår av ledningssamordningsritningar benämnda W-50.1-000 – W50.1-011, daterade
2017-08-25, upprättade av Bjerkings.
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.

6.3

Befintlig geoteknisk förstärkning

Av Tabell 1 nedan framgår befintliga geoteknisk förstärkning i eller i nära anslutning till planerade gator.
Identifierade förstärkningar framgår även av ritningsbilagorna tillhörande den Marktekniska
undersökningsrapporten (G-11.1-01 – G-11.1-04).
Tabell 1 : Identifierade befintliga förstärkningar
Planerad gata
Kvarngatan

Sträcka km
0/435-0/500

Åtgärd
Kalkcementpelare

Båtsman rinkens gata

Kring 0/450
0/650-0/750
0/900-0/980
0/980-1/030

Påldäck (kompl provgrop behövs för att verifiera)
Tryckbank för E18, västra sidan om gatan
Tryckbank för E18, väster om gatan
Kalkcementpelare

7.0

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.



Planerat dagvattenmagasin väster om Båtsman rinkens gata km 0/0750 till 0/850 dimensioneras för en
lägsta vattennivå +8,6.
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Inom Kvarngatan kommer Tvärbanan mellan Kista och Solna anläggas. Förslag till geotekniska
förstärkningsåtgärder för Tvärbanan ingår i denna handling.



Befintliga marknivåer förutsätts generellt inom kvartersmark. Vid dimensionering av geoteknisk
förstärkning har förutsätts att det går att utföra tryckbankar in på kvartersmark.



Kc-pelare installeras i lera som har en tjocklek >1,5 m.



6 månaders liggtid för överlast på kalkcementpelare respektive förbelastning tillämpas.



Kvarvarande sättning efter förstärkning självfallsledningar <2 cm.



Kvarvarande sättning efter förstärkning övrig mark <5 cm.



Ingen byggnation inom kvartersmark har förutsatts vara påbörjad, hänsyn har ej tagits till ev schakter,
temporära sponter et c i framtida utbyggnad.

8.0

GEOTEKNISKA OCH GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

I detta kapitel beskrivs översiktligt de befintliga förhållandena inom området. Vidare beskrivs förhållanden
mer detaljerat för respektive planerad gata, park, torg mm under kapitel 9 i föreliggande PM.

8.1

Topografi

Marknivåerna inom området är ojämna men höjdskillnaderna är relativt små. Markytorna faller i huvudsak
mot väster och mot nordväst. I den södra delen av området ligger marken högre än intilliggande
Enköpingsvägen i söder och Ulvsundavägen i väster. Infarten från Enköpingsvägen går i bergskärning
mellan höjdpartier.
I den nordöstra respektive sydöstra delen av området finns tydliga höjdområden där marknivåerna stiger
markant.
I samband med om- och nybyggnationen av E18 väster om Ursvik nyttjades stora delar av aktuellt område
för tillfälliga väganläggningar, upplags- och etableringsytor. Markområden har nyttjats för olika ändamål
under olika etapper och lokalt har stora förändringar av ursprungliga marknivåer skett.

8.2

Geoteknik

Inom området finns det stora variationer i jorddjup och markförhållanden. Marken består växlande av
områden med fastmark och områden med lös jord. Jordlagerföljden inom fastmarksområdena består från
markytan sett huvudsakligen av fyllningsjord på friktionsjord ovan berg. I delar av området är fyllningsjordens
mäktighet upp till ca 6 m. Inom lösjordsområdena består jordlagerföljden generellt av fyllningsjord ovan lera.
Under leran finns friktionsjord på berg. Lerlagret i lösjordsområdena är som mest ca 15 m tjockt.
I den södra och sydvästra delen av området finns synliga bergskärningar. I norr och mot nordost förekommer
också partier med synligt berg i dagen.
Delar av området har tidigare använts för temporära vägar under bl a byggnationen av nya E18. Med
anledning av det finns, främst i de västra och norra delarna, kvarlämnade markförstärkningar under mark.
Inom delar av området är marken uppfylld och det finns mäktiga lager fyllningsjord ovan naturligt lagrad jord.
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Kring området finns höjdpartier med friktionsjord och berg i dagen. Dessa utgör områden för
grundvattenbildning.

8.3

Geologisk beskrivning av bergmassan

Berggrunden domineras av en folierad granatförande ådergnejs av troligt sedimentärt ursprung, vilken
genomskärs av pegmatit- och aplitgångar. Här uppträder även underordnat en yngre, homogen granit. Enligt
SGU’s kartblad förekommer även ”ospecificerad grönsten” inom området, denna har dock inte kunnat
observeras i häll utan förekommer troligen där bergytan går på djupet då de generellt sett är något mjukare
och därmed mer lätteroderade. I ett fåtal av utförda sonderingar i berg finns indikerar på ett mer uppsprucket
berg i djupsvackorna inom området.
Gnejsens foliation är huvudsakligen orienterad i öst-västlig riktning med en brant till medelbrant stupning åt
söder. Riktningarna varierar dock starkt lokalt inom området.
Bergmassan spricker huvudsakligen upp i foliationsriktningen. Andra dominerande sprickgrupper är
orienterade N till NNV med en stupning på 60 till 70 grader (högerhandsregeln), sydlig med en stupning på
ca 70 grader samt flacka sprickplan med varierande strykning. Blockigheten är motsvarande stor- (1-3
spr/m3) till medelblockig (3-10 spr/m3). Sprickytorna är plana till undulerande och företrädesvis råa.

8.4

Geohydrologi

Enligt utförda observationer under perioden 2016-2017 i befintliga och nya grundvattenrör varierar
grundvattennivån mellan +7 och +10 inom området.
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. Där friktionsjorden går i dagen finns
endast ett öppet magasin. Här finns potentiellt en kontakt mellan de övre och undre magasinen.
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 grundvatten.
Grundvattenbildning till övre magasin kan förutsättas ske över hela projektområdet utom i
utströmningsområden.
Detaljerad beskrivning av hydrogeologiska förhållanden framgår av Systemhandling PM Hydrogeologi
upprättad av Golder, daterad 2017-06-01.

8.5

Sättning

Undersökning av lerans sättningskänslighet med kompressionsförsök har utförts i tidigare utredningar och
även i den nu utförda undersökningen. Lerans sättningskänslighet varierar inom området. Inom delar av
området pågår sättning idag, troligen till följd av tidigare utfyllningsarbeten. Leran inom området varierar
mellan att inte vara konsoliderad för rådande last (pågående sättning) till svagt överkonsoliderad.
Inom stora delar av området planeras uppfyllnader för nya gator att utföras ovan befintlig markyta.
Uppfyllnad med tung fyllning medför en belastningsökning på jorden vilket ger en effektivspänningsökning i
jorden som orsakar tidsberoende sättningar i leran. Vid övergångar mellan lösjordsområden och
fastmarksområden och/eller mellan förstärkt respektive icke förstärkt mark uppstår differenssättningar.

Granskningshandling 2017-06-01
Uppdragsnummer 1542288

8

PM GEOTEKNIK VÄSTRA URSVIK

Sättningarnas storlek till följd av planerad uppfyllnad inom området varierar generellt mellan 0,1 och 0,5 m
för oförstärkt jord. Genom att utföra geotekniska förstärkningsåtgärder kan sättningarnas storlek reduceras
till max 5 cm.
Detaljerad redovisning av resultat från utförda sättningsberäkningar framgår av Bilaga 1 - BeräkningsPM
Sättning och stabilitet, Västra Ursvik. Under kapitel 9 beskrivs planerad utformning, förutsättningar och
förslag till åtgärd för respektive undersökt område.

8.6

Stabilitet

Planerade uppfyllnader för gator, parker, torg mm kommer att orsaka en belastningsökning på jorden vilken
kan leda till stabilitetsproblem. Schakt under utförandeskedet kan också medföra en ökad risk för försämrad
stabilitet. Detta har ej utretts under systemhandlingsskedet utan kommer att behöva kontrolleras i
kommande detaljprojekteringsskede.
Stabilitetsberäkningar redovisas i Bilaga 1 - BeräkningsPM Sättning och stabilitet, Västra Ursvik.

9.0

PLANERADE ÅTGÄRDER

Behov av geotekniska förstärkningsåtgärder för gator och ledningssträckningar till följd av risk för sättningar
och stabilitetsproblem har utvärderats. Resultat från utvärdering och beräkningar redovisas i Bilaga 1.
För att reducera sättningarna som orsakas av uppfyllnader föreslås i huvudsak djupstabilisering som
förstärkningsåtgärd. Med djupstabilisering avses här förstärkning av lerlagret med kc-pelare. Före installation
av kc-pelare förutsätts blockrensning och lokalt även avschaktning av fyllningsjord. Efter installation av kcpelare förutsätts 6 månaders överlast för att ta ut merparten av sättningarna. Sättningsmätningar ska utföras
under liggtiden för att verifiera att sättningsförloppet följer den förväntade utvecklingen.
Arbetet med kc-förstärkning föreslås i princip utföras enligt nedan:
1. Röjning, borttagning av markvegetation, blockrensning
2. Utläggning av arbetsbädd med dränerande material
3. Installation av kalkcementpelare. Utmatning av inblandningsmedel utförs mellan underkant lera och
överkant lera. Pelarinstallationen avslutas vid 1,5 m pelare.
Kontroll av pelare utförs löpande med kalkpelarsond FKPS.
4. Sättningsmätare installeras
5. Fyllning med material upp till nivå för färdig väg.
6. Efter en liggtid på 6 månader färdigställs vägen/ytan
För att minimera risken för differenssättningar vid övergång mellan förstärkt och oförstärkt mark respektive
mellan fastmark och lösjord föreslås förbelastning. Med förbelastning avses en tidig utläggning av
fyllnadsmassor (6 månaders liggtid förutsätts) för att ta ut merparten av sättningarna vid övergångarna. Tidig
utläggning av fyllnadsmassor tillämpas där lerlagret är 1,5 m eller mindre. (Kc-pelare installeras där lerlagret
är >1,5 m.)
Vid anläggande av en vägbank på mark med instabila förhållanden kan tryckbank läggas ut i nära anslutning
till den nya vägbanken i syfte att skapa en mothållande effekt.
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Inom begränsade områden, där ny uppfyllnad utförs över tidigare kalkcementpelarförstärkt område, föreslås
en lastkompensation utföras med lättfyllning. Med lättfyllning avses uppfyllnad som utförs med lättfyllning t
ex cellplast eller lättklinker. För att uppfyllnaden inte ska ge en belastningsökning på marken (vägkropp +
tyngd för lättfyllningen) förutsätts att jord motsvarande belastningsökningen grävs ur och ersätts med
lättfyllning, sk kompensationsgrundläggning.
Inom ett begränsat område i anslutning till bron mellan Rinkeby och Ursvik föreslås utskiftning. Med
utskiftning avses att fyllnings- och kohesionsjord grävs bort och återfyllning görs med friktionsjord.
Utskiftningen förutsätts utföras ovan grundvattenytan i samband med tillfällig avsänkning av grundvattnet.
Föreslagna åtgärder för respektive gata/område illustreras på Ritningsbilagor tillhörande föreliggande PM
samt i 3D-modell G-15-V-01.dwg.
Beskrivningar av planerad utformning, befintliga förutsättningar och förslag till åtgärder för gator, parker och
torg framgår nedan. Respektive beskrivning nedan följer och relaterar till de planerade gatornas
längdmätning.

9.1
9.1.1

Stallgatan, km 0/000 – 0/140
Utformning

Underlag för gatans utformning har ej funnits att tillgå vid upprättande av detta dokument.

9.1.2

Geotekniska förhållanden

Inga geotekniska undersökningar har utförts i detta skede.
Utifrån jordartskarta, jorddjupskarta och ett fåtal närliggande äldre sonderingar antas marken bestå av
fyllning ovan lera på friktionsjord på berg. Lermäktigheten har antagits vara ca 4 m. Kompletterande
undersökningar ska utföras för att klargöra markförhållandena.

9.1.3

Grundläggning

Med antagande att uppfyllnad ska utföras för aktuell gata behövs förstärkning av gatan av sättningsskäl.
Förstärkning föreslås utföras med kc-pelare.

9.2
9.2.1

Kvarngatan, km 0/000 - 1/013
Utformning

Planerad gatuprofil varierar längs sträckan mellan nivå ca +10 och +18.
Gatuprofilen stiger från nivå ca +10 i km 0/000 till +15 i km 0/120 och faller därefter till ca +12,5 i km 0/450.
Från km 0/450 stiger gatuprofilen till ca +18 i 0/720 och faller därefter åter till nivå ca +12 vid km 1/013.
Kvarngatan planeras anläggas enligt följande (ungefärligt angivna längdmätningar):
0/000 – 0/140 – skärning upp till 1,5 m från befintlig mark
0/140 – 0/420 – bank, uppfyllnad om ca 3 m ovan befintlig mark
0/420 – 0/640 – skärning upp till 4,5 m från befintlig mark
0/640 – 0/860 – i nivå med befintlig mark med kortare sträckor i/på upp till 2 m skärning/bank
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0/860 – 1/013 – bank, uppfyllnad om ca 2,5 m ovan befintlig mark

9.2.2

Geotekniska förhållanden

Marknivån varierar mellan +10 och +15 fram till km 0/430. Från 0/430 stiger markytan upp till ca +18 vid km
0/530 och nivån ligger sedan mellan +15 och +18 fram till km 0/860 då markytan åter faller av mot +10 vid
km 0/970 och fram till sträckans slut.
Km 0/000 – 0/110
Jorden består generellt av fyllning på friktionsjord på berg och de totala jorddjupen varierar mellan ca 2 och 5
m. Fram till ca km 0/110 utgörs jordlagren av ca 2 m fyllning på 2-4 m friktionsjord på berg.
Km 0/110 – 0/510
Från km 0/110 går gatan ut över ett lerområde där jorden består av fyllning ovan lera på friktionsjord på berg.
Vid km 0/110 är det totala jorddjupet ca 4 m. Jorddjupet ökar norrut och är vid km 0/460 ca 15 m för att
sedan minska till ca 8 m vid km 0/510.
Fyllningens mäktighet är 1-2 m mellan km 0/110 och km 0/380 och ökar sedan till 3-6 m med den största
mäktigheten kring km 0/480. Lermäktigheten varierar i huvudsak mellan 5 och 7 m men ökar till ca 9 m där
jorddjupet är som störst, kring km 0/460. Lerans översta 1-2 m har torrskorpekaraktär. Friktionsjordens
mäktighet under leran bedöms vara mellan 1 och 3 m.
Befintlig förstärkning i form av KC-pelare finns mellan km 0/435 till 0/500.
Km 0/510 – 0/770
Från km 0/510 minskar jorddjupen åter och fram till km 0/575 utgörs jorden av 3-6 m fyllning på 0-2 m lera på
1-2 m friktionsjord på berg.
Från km 0/575 fram till km 0/770 utgörs jordlagren av fyllning på friktionsjord på berg. De totala jorddjupen
varierar mellan 2 och 4 m. Vid km 0/575 är fyllningsjorden ca 5 m men minskar norrut och är i huvudsak 2-3
m. Friktionsjordens är 1-3 m.
Km 0/770 – 1/013
Från km 0/770 fram till 1/013 utgörs jorden generellt av fyllning på lera på friktionsjord ovan berg. De totala
jorddjupen varierar från ca 1 m vid 0/770 till ca 10 m vid 0/830. Från 0/830 minskar jorddjupet åter och är 2-4
m mellan 0/880 och 0/970. Från 0/970 ökar jorddjupet till ca 10 m vid 1/013.
Jordlagren består av 0-3 m fyllning ovan på ett 1-5 m mäktigt lerlager ovan 1-3 m friktionsjord på berg.
Lerlagrets tjocklek varierar tvärs vägen. Lerlagrets översta 1-2 m har torrskorpekaraktär.
Fyllningsjorden bedöms vara stenig och blockig.

9.2.3

Grundvatten

Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2017 varierar grundvattennivån mellan +8 och +10
längs Kvarngatan. De lägre nivåerna har uppmätts i den norra delen.

9.2.4

Grundläggning

Km 0/000 – 0/110
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Från 0/000 fram till ca km 0/110 kommer gatuprofilen att ligga i nivå med eller som mest ca 1,5 m under
nuvarande mark. Ingen geoteknisk förstärkning erfordras utefter sträckan.
Km 0/110 – 0/510
Från km 0/110 till km 0/170 ligger profilen upp till 1 m över befintlig mark. Geoteknisk förstärkning erfordras
utefter denna sträcka av sättningsskäl i form av överlast/tidig utläggning.
Utefter sträckan km 0/170 till km 0/480 planeras uppfyllnad om 3 m över nuvarande mark. Geoteknisk
förstärkning erfordras utefter denna sträcka, både av sättnings- och stabilitetsskäl och föreslås utföras med
kalkcementpelare.
Mellan km 0/480 och 0/510 förläggs den nya gatan i skärning. Ingen geoteknisk förstärkningsåtgärd
erfordras.
Km 0/510 – 0/770
Mellan km 0/480 och 0/770 förläggs den nya gatan växlande i skärning, i nivå med befintlig markyta
respektive på låg bank ovan fastmark. Ingen geoteknisk förstärkningsåtgärd erfordras.
Km 0/770 – 1/013
Mellan km 0/770 och 0/860 förläggs den nya gatan växlande i skärning och i nivå med befintlig markyta.
Ingen geoteknisk förstärkningsåtgärd erfordras.
Från km 0/860 till km 1/013 ligger planerad gata upp till 2,5 över befintlig mark. Geoteknisk förstärkning
erfordras utefter denna sträcka, av både sättnings- och stabilitetsskäl. Förstärkning föreslås utföras med
kalkcementpelare i kombination med förbelastning/tidig utläggning av uppfyllnad. Förbelastning utförs vid
övergång mellan lösjordsområde mot fastmark.

9.3
9.3.1

Båtsman rinkens gata, km 0/000 - 1/050
Utformning

Planerad gata varierar mellan nivå ca +10 och +18.
Gatuprofilen stiger från nivå ca +13 i km 0/000 till ca +18 vid km 0/150. Från km 0/150 fram till km 0/750
faller nivån till ca +10. Från km 0/750 stiger profilen åter till ca +12 vid gatas slut i km 1/050.
Båtsman rinkens gata planeras anläggas enligt följande (ungefärligt angivna längdmätningar):
Km 0/000 – 0/190 – skärning, upp till 2 m från befintlig mark
Km 0/190 – 0/400 – bank, uppfyllnad om ca 5 m ovan befintlig mark
Km 0/400 – 0/560 – bank, uppfyllnad om mellan 5 och 1 m
Km 0/560 – 0/900 – i nivå med befintlig mark
Km 0/900 – 1/050 – bank, uppfyllnad om ca 3 m ovan befintlig mark
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9.3.2

Geotekniska förhållanden

Marknivån varierar mellan +15 och +20 från km 0/000 till 0/270. Från 0/270 faller markytan till +11 vid 0/300.
Från 0/300 fram till sträckans slut vid 1/050 ligger marknivån mellan +10 och +11 med begränsade partier
där marknivån ligger högre.
Km 0/000 – 0/100
Jorden består av fyllning ovan lera på friktionsjord på berg och de totala jorddjupen varierar mellan 2 och 10
m. De mindre jorddjupen finns vid sträckans början och slut.
Jordlagren består av upp till 5 m fyllning som underlagras av 0-3 m lera. Under leran finns 0,5-4 m
friktionsjord på berg. Fyllningen bedöms innehålla sten och block. Lerans översta del har torrskorpekaraktär.
Km 0/100 – 0/220
Jorden består av fyllning och/eller friktionsjord på berg. Lokalt kring ca 0/150 finns ett begränsat lerlager
ovan friktionsjorden. Det totala jorddjupet är 1-3 m.
Fyllningsjorden/friktionsjorden är 0,5-2 m och där lera förekommer är denna ca 1 m. Leran har
torrskorpekaraktär.
Km 0/220 – 0/420
Jorden består i huvudsak av fyllning ovan lera på friktionsjord på berg. Lokalt mellan ca 0/280 och 0/300
tunnar lerlagret ut och försvinner. De totala jorddjupen varierar mellan 2-8 m med de mindre jorddjupen vid
sträckans början, kring 0/290 och vid sträckans slut.
Fyllningen är 2-3 m ovan 1-5 m lera. Friktionsjorden ovan berget är 1-2 m. Lerans översta del har
torrskorpekaraktär.
Från km 0/380 avtar lerans mäktighet åter till ca 1-3 m fram till km 0/420.
Km 0/420 - 1/050
Jorden består av fyllning ovan lera på friktionsjord på berg. De totala jorddjupen varierar mellan 5-15 m.
Fyllningsjorden är upp till 2 m ovan ett 4-12 m tjockt lerlager som underlagras av ca 1-2 m friktionsjord på
berg. Lerans översta del har torrskorpekaraktär.
Kring km 0/450 finns troligen befintligt påldäck dock behövs kompletterande undersökning (provgrop) för att
kontrollera detta.
Mellan km 0/930 till km 0/970 finns befintlig förstärkning i form av tryckbank och mellan km 0/980 och km
1/030 finns kvarlämnad förstärkning i form av kc-pelare.
Fyllningsjorden bedöms vara stenig och blockig.

9.3.3

Grundvatten

Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2017 varierar grundvattennivån mellan +7 och +9 längs
Båtsman rinkens gata.

9.3.4

Grundläggning

Km 0/000 – 0/100
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Mellan km 0/000 och 0/100 planeras gatuprofilen ligga i nivå med eller som mest ca 2,5 m under nuvarande
mark. Ingen geoteknisk förstärkning bedöms erfordras utefter sträckan.
Km 0/100 – 0/220
Mellan km 0/100 och 0/220 planeras gatuprofilen ligga i nivå med eller som mest ca 2,5 m under nuvarande
mark. Ingen geoteknisk förstärkning bedöms erfordras utefter sträckan.
Km 0/220 – 0/420
Utefter sträckan km 0/220 till 0/385 kommer gatuprofilen att ligga upp till 5 m över nuvarande mark.
Geoteknisk förstärkning behövs både av sättnings- och stabilitetsskäl. Geoteknisk förstärkning föreslås
utföras fram till km 0/310 med förbelastning/tidig utläggning och från 0/310 med kalkcementpelare i
kombination med tryckbank.
Mellan km 0/385 till 0/420 kommer gatuprofilen att ligga upp till 4 m över nuvarande mark. Geoteknisk
förstärkning behövs av sättnings- och stabilitetsskäl och föreslås utföras med utskiftning av lös jord och
uppfyllnad med ny tung fyllning.
Km 0/420 - 1/050
Från km 0/420 till 0/485 kommer gatuprofilen att ligga upp till 3 m över nuvarande mark. Geoteknisk
förstärkning behövs av både av sättnings- och stabilitetsskäl och föreslås utföras med kalkcementpelare i
kombination med tryckbank. Kompletterande undersökning och utredning krävs för att klargöra läge och
utbredning av ev befintligt påldäck samt anpassa föreslagna förstärkningsåtgärder efter det.
Från km 0/485 till 0/555 kommer gatuprofilen att ligga upp till 1,5 m över nuvarande mark. Geoteknisk
förstärkning behövs av både sättnings- och stabilitetsskäl och föreslås utföras med kalkcementpelare.
Från km 0/555 till 0/570 kommer gatuprofilen att ligga upp till 2 m under nuvarande mark. Ingen geoteknisk
förstärkning bedöms erfordras utefter sträckan.
Från km 0/570 till 0/900 kommer gatuprofilen att ligga upp till 0,5 m över nuvarande mark. Geoteknisk
förstärkning behövs av sättningsskäl. Geoteknisk förstärkning föreslås utföras med kalkcementpelare.
Från km 0/900 till 0/1050 kommer gatuprofilen att ligga upp till 3 m ovanför nuvarande mark. Geoteknisk
förstärkning behövs av både av sättnings- och stabilitetsskäl. Geoteknisk förstärkning föreslås utföras med
kalkcementpelare. Mellan km 0/990 till km 1/020 passerar planerad gata ett område med kvarlämnade
kalkcementpelare och där föreslås geoteknisk förstärkning i form av lättfyllning.

9.4
9.4.1

G:a Enköpingsvägen väster, km 0/000 – 0/118
Utformning

Planerad gatuprofil faller från nivå ca +17 i km 0/000 till ca +14 i km 0/118.
Planerad gata går längs med hela sträckan på bank. Bankhöjden är ca 3 m vid 0/000 och minskar mot 0/118
där bankhöjden är ca 0,5 m.

9.4.2

Geotekniska förhållanden

Befintlig mark ligger generellt kring +14.
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Marken består av fyllning på lera ovan friktionsjord på berg. De totala jorddjupen ökar från ca 3 m vid 0/000
till ca 8 m vid 0/118.
Jordlagren består av ca 1 m fyllning som underlagras av 1-5 m lera. Under leran finns upp till ca 3 m
friktionsjord på berg. Leran är ca 1 m vid 0/000 och ökar mot km 0/118 till ca 5 m. Den översta delen av leran
har torrskorpekaraktär.
Lokalt kring km 0/050 tunnar lerlagret ut och jordlagerföljden består av 3 m fyllning/friktionsjord ovanpå berg.

9.4.3

Grundvatten

Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2017 ligger grundvattennivån mellan +8 och +9.

9.4.4

Grundläggning

Gatuprofilen planeras ligga upp till 3 m över nuvarande mark vid km 0/015. Fyllnadshöjden minskar ner till
0,5 m över nuvarande mark vid km 0/118. Geoteknisk förstärkning behövs av sättningsskäl. Geoteknisk
förstärkning föreslås utföras med förbelastning/tidig utläggning av fyllnadsmassor.

9.5
9.5.1

G:a Enköpingsvägen öster, km 0/000 – 0/106
Utformning

Planerad gatuprofil varierar mellan ca +13 och +15 längs sträckan.
Gatuprofilen faller från nivå ca +15 i km 0/000 till ca +13 i km 0/106.
Gatuprofilen går längs med hela sträckan på låg bank om ca 0,5-1,5 m.

9.5.2

Geotekniska förhållanden

Befintlig marknivå ligger kring +13.
Marken består av fyllning ovan lera på friktionsjord på berg. De totala jorddjupet är inte undersökt men
bedöms vara 4-6 m.
Jordlagren består av ca 2 m fyllning på 2-4 m lera. Under leran finns friktionsjord på berg. Friktionsjordens
mäktighet har inte undersökts. Lermäktigheten varierar tvärs planerad gata med den större mäktigheten
längs östra sidan.

9.5.3

Grundvatten

Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2017 ligger grundvattennivån mellan +8 och +9.

9.5.4

Grundläggning

Gatuprofil planeras ligga ca 1,5 m över nuvarande mark vid km 0/000. Planerad uppfyllnad minskar ner till
nivå med nuvarande mark vid km 0/106. Geoteknisk förstärkning behövs av sättningsskäl. Geoteknisk
förstärkning föreslås utföras med kalkcementpelare i kombination med förbelastning/tidig utläggning av
fyllnadsmassor.
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9.6
9.6.1

Ursviks allé väst, km 0/000 – 0/158
Utformning

Planerad gata varierar mellan nivå ca +13 och +17.
Gatuprofilen faller från nivå ca +17 i km 0/000 till ca +13 vid km 0/158.
Fram till ca km 0/050 förläggs planerad gata på bro. Från km 0/050 går planerad gata på en ca 5 m hög
bank. Fyllningshöjden minskar mot 0/158 där gatan ansluter mot befintlig marknivå.

9.6.2

Geotekniska förhållanden

Befintlig marknivå varierar mellan ca +10 och ca +13.
Marken består i huvudsak av fyllning på lera på friktionsjord på berg. De totala jorddjupen är ca 2-3 m mellan
ca km 0/050 och 0/070. Från km 0/070 ökar jorddjupet från ca 3 m till ca 8 m vid km 0/158. (Totalt jorddjup är
inte undersökt mellan 0/000 och 0/050.)
Mellan km 0/000 och 0/050 består jordlagren av ca 0,5 m fyllning ovan ca 1 m lera. Under leran finns
friktionsjord på berg.
Från km 0/050 består jordlagren av upp till 3 m fyllning som underlagras av 1-4 m lera på 1-3 m friktionsjord
på berg. De mindre lermäktigheterna, 1-2 m, finns mellan km 0/050 och 0/070. Fyllningstjocklek och
lermäktighet ökar med ökande jorddjup. Vid sträckans slut kring km 0/150 är fyllningsjorden ca 3 m och
lerlagret ca 4 m.

9.6.3

Grundvatten

Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2017 ligger grundvattennivån mellan +8 och +9.

9.6.4

Grundläggning

Utefter sträckan kommer gatuprofilen att ligga upp till 5 m över nuvarande mark vid km 0/050 och ca 0,5 m
ovanför nuvarande mark vid km 0/158. Geoteknisk förstärkning behövs av både av sättnings- och
stabilitetsskäl. Mellan km 0/050 och 0/075 föreslås geoteknisk förstärkning utföras med utskiftning av lera
och återfyllning med friktionsjord. Från km 0/075 utförs förstärkning med kalkcementpelare i kombination
med tryckbank. Tryckbank erfordras för ett åstadkomma erforderlig stabilitet för banken. Eventuellt kommer
framtida byggnation inom kvartersmark innebära att tryckbankarna grävs bort och ersätts med temporär
stödkonstruktion under ett utförandeskede och huskropp i permanentskedet. Detta har dock inte varit en
förutsättning för föreliggande systemhandlingsprojektering så som beskrivits under kap 6.0 Förutsättningar.

9.7
9.7.1

Ursviks allé öster, km 0/000 – 0/079
Utformning

Planerad gatas nivå varierar mellan ca +13 och ca +15.
Gatuprofilen stiger från nivå ca +13 i km 0/000 till ca +15 i km 0/050 därefter fram till km 0/079 faller nivån till
ca +14.
Från km 0/000 fram till 0/035 går planerad gata på 2-3 m hög bank. Från km 0/035 går planerad gata i
skärning för att sedan ansluta till befintlig marknivå i km 0/079.
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9.7.2

Geotekniska förhållanden

Befintlig marknivå varierar mellan ca +12 och +17.
Marken består av fyllning ovan lera på friktionsjord på berg. De totala jorddjupen varierar mellan 5 och 10 m.
I läget för planerad gata består jordlagren av 0-2 m fyllning ovan 1-6 m lera. Under leran finns 1-3 m
friktionsjord på berg. Lermäktigheten är störst mellan km 0/040 och 0/070.

9.7.3

Grundvatten

Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2017 ligger grundvattennivån mellan +8 och +9.

9.7.4

Grundläggning

Från km 0/000 fram till 0/035 går planerad gata på en upp till 2 m hög bank. Geoteknisk förstärkning behövs
av sättningsskäl. Geoteknisk förstärkning föreslås utföras med förbelastning/tidig utläggning av
fyllnadsmassor.
Från km 0/035 går planerad gata i upp till 2 m skärning för att sedan ansluta till befintlig marknivå i km 0/079.
Ingen geoteknisk förstärkning bedöms erfordras utefter sträckan.

9.8
9.8.1

Mjölgatan, km 0/000 – 0/094
Utformning

Gatuprofilen stiger från nivå ca +12 i km 0/000 till ca +13 i km 0/094.
Planerad gata går längs med hela sträckan på ca 2 m hög bank.

9.8.2

Geotekniska förhållanden

Befintlig marknivå ligger kring +10.
Jordlagren i planerad gata består av ca 1 m fyllning ovanpå 4-6 m lera som underlagras av 1-3 m
friktionsjord på berg.

9.8.3

Grundvatten

Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2017 ligger grundvattennivån mellan +8 och +9.

9.8.4

Grundläggning

Från km 0/000 till km 0/094 går planerad gata på ca 2 m hög bank. Geoteknisk förstärkning behövs av
sättningsskäl och föreslås utföras med kalkcementpelare.

9.9
9.9.1

Spannmålsgatan, km 0/000 – 0/080
Utformning

Gatuprofilen stiger från nivå ca +13 i km 0/000 till ca +15 i km 0/080.
Planerad gata går fram till km 0/020 i skärning därefter på bank fram till km 0/030 för att sedan gå i skärning
fram till km 0/080.
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9.9.2

Geotekniska förhållanden

Befintlig marknivå varierar mellan +13 och +16.
Jordlagren i planerad gata består av 2-5 m fyllning på 3-5 m lera. Leran underlagras av 1-2 m friktionsjord på
berg. Fyllningsjorden är som mäktigast vid sträckans början.

9.9.3

Grundvatten

Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2017 ligger grundvattennivån kring +9,5.

9.9.4

Grundläggning

Planerad gata går i ca 3 m skärning fram till km 0/020. Ingen geoteknisk förstärkning bedöms erfordras
utefter sträckan.
Mellan km 0/020 till km 0/030 går planerad gata på ca 1,5 m bank. Geoteknisk förstärkning behövs av
sättningsskäl och föreslås utföras med kalkcementpelare.
Efter km 0/030 fram till 0/080 går planerad gata i ca 0,5 m skärning. Ingen geoteknisk förstärkning bedöms
erfordras utefter sträckan.

9.10
9.10.1

Mönstringsvägen väster, km 0/000 – 0/101
Utformning

Gatuprofilen stiger från nivå +11 i km 0/000 till ca +14 i km 0/101.
Planerad gata går fram till km 0/080 på bank därefter fram till km 0/101 i skärning.

9.10.2

Geotekniska förhållanden

Befintlig markyta ligger kring nivå +10 fram till km 0/050. Från 0/050 stiger marknivån upp till ca +17 vid km
0/101.
Jordlagren längs sträckan består av mellan 1 och 4 m fyllning ovan 1-7 m lera. Under leran finns 1-2 m
friktionsjord på berg.
Fyllningslagret är ca 1 m mellan 0/000 och 0/080. Från 0/080 till 0/101 ökar fyllningsjordens mäktighet till ca
4 m. Lerlagrets översta del har torrskorpekaraktär. Lerlagret är som mäktigast vid sträckans början och avtar
mot 0/050 där tjockleken är högst 1 m,

9.10.3

Grundvatten

Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2017 ligger grundvattennivån mellan +8 och +9.

9.10.4

Grundläggning

Planerad gata går fram till km 0/080 på upp till 3 m bank. Geoteknisk förstärkning behövs av sättningsskäl.
Geoteknisk förstärkning föreslås utföras med kalkcementpelare fram till km 0/040, därefter fram till 0/080
med förbelastning/tidig utläggning av fyllningsjord.
Från km 0/080 till km 0/101 går planerad gata i upp till 2,5 m skärning. Ingen geoteknisk förstärkning bedöms
erfordras utefter sträckan.
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9.11
9.11.1

Mönstringsvägen öster, km 0/000 – 0/071
Utformning

Gatuprofilen stiger från nivå ca +14 i km 0/000 till ca +15 i km 0/071.
Planerad gata går fram till km 0/071 i skärning.

9.11.2

Geotekniska förhållanden

Befintlig marknivå ligger kring +15.
Jordlagren i planerad gata består av 1-2 m fyllning ovan 2-3 m lera. Leran underlagras av 1-2 m friktionsjord
på berg.

9.11.3

Grundvatten

Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2017 ligger grundvattennivån mellan +8 och +9.

9.11.4

Grundläggning

Planerad gata går i skärning. Ingen geoteknisk förstärkning bedöms erfordras utefter sträckan.

9.12

Ursviks Torg

9.12.1

Utformning

Torgets planerade nivå varierar mellan +12 och +14. Lägsta nivån för torget finns i förlängningen av Ursviks
allé mot Kvarngatan. Högsta nivån finns i norra delen av torget, längs med Ursviks allé ca km 0/038.
Det planerade torgets västra del ligger högre än befintlig mark och den östra delen lägre än befintlig mark.

9.12.2

Geotekniska förhållanden

Inga geotekniska markundersökningar har utförts i läget för planerat torg. Utifrån jordartskarta och äldre
sonderingar i området bedöms jordlagren bestå av 1-3 m fyllning ovan 1-7 m lera på 1-2 m friktionsjord på
berg.

9.12.3

Grundvatten

Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2017 ligger grundvattennivån mellan +8 och +9.

9.12.4

Grundläggning

I torgets sydvästra och västra delar sker en uppfyllnad för planerad markyta med upp till 2 m över befintlig
mark. Geoteknisk förstärkning bedöms i detta skede erfordras av sättningsskäl. Geoteknisk förstärkning
föreslås utföras med kalkcementpelare samt med förbelastning/tidig utläggning av fyllnadsmassor.
Torgets nordöstra delar ligger i upp till 2,5 m skärning. Ingen geoteknisk förstärkning bedöms erfordras här.
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9.13
9.13.1

Stödmur mot Ulvsundavägen
Utformning

En stödmur planeras anläggas utefter Ulvsundavägen för att planerad uppfyllnad för Båtsman rinkens gata
och Vallenparken ska möjliggöras. Stödmuren planeras bli 6-7 m hög. Utformning av stödmuren är dock i
dagsläget oklar och fortsatt utredning av grundläggningsförutsättningar mm krävs.

9.13.2

Geotekniska förhållanden

Marken består generellt av fyllning ovan lera på friktionsjord på berg.
Längst i söder går berget i dagen och vidare norrut ökar jorddjupen till 6-7 m strax söder om brofästet till den
nya bron mellan Rinkeby och Ursvik. Vid läget för brofästet minskar jorddjupen till 2-3 m. Norr om bron ökar
jorddjupen åter till ca 15 m. Ställvis förekommer ytnära berg (ca 1 m jorddjup) i den södra delen av området.
Fyllningslagrets tjocklek varierar mellan 2 och 3 m. Lerlagrets mäktighet är mellan 0 och 5 m söder om den
nya bron mellan Rinkeby och Ursvik. Norr om bron ökar lermäktigheten och uppgår som mest till ca 10 m.
Den översta delen av leran har torrskorpekaraktär. Under leran finns friktionsjord ovan berget.
I den norra delen finns en tryckbank öster om Ulvsundavägen/E18.

9.13.3

Grundläggning

Beräkningar och utredning av grundläggningssätt utförs efter kompletterande geoteknisk undersökning samt
efter att färdigt underlag avseende utformning av muren finns framtaget.

9.14
9.14.1

Dagvattendamm och pumpstation
Utformning

Dammens utformning är ej slutligt utredd.

9.14.2

Geotekniska förhållanden

Marknivån ligger omkring +9,5. Jordlagren består av 0-1,5 m fyllning som underlagras av 3-8 m mäktig lera.
Under leran återfinns ett 1-3 m mäktigt lager av friktionsjord på berg.
Längs med Båtsman rinkens gata mellan km 0/770 till km 0/800 avtar lerans mäktighet i de västra delarna av
planerat läge för dagvattendamm. I norra delen av planerat läge för dagvattendamm avtar leran mot nordöst.

9.14.3

Grundläggning

Kompletterande sättningsberäkningar ska utföras efter att färdigt underlag avseende utformning,
uppfyllnader och sättningskänsliga anläggningar inom området omkring dagvattenmagasin finns framtaget.
Grundläggning av planerad pumpstation föreslås utföras i kombination med tätspont enligt följande steg.
1.
2.
3.
4.

Tätspont installeras ner till erforderligt djup.
Undervattenschaktning genomförs ner till planerade grundläggningsnivå.
En tätkaka (betong) armeras och gjuts under vatten.
Kvarvarande vatten pumpas bort och pumpstationen installeras.
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5. Återfyllning runt pumpstationen
6. Sponten avinstalleras alternativt kapas sponten under markytan, mäts in och kvarlämnas.
Dimensionerande grundvattennivå i temporärt skede ska vid behov justeras efter utförd grundvattenmätning i
läget för planerad pumpstation.

9.15
9.15.1

Kvarnkullens park
Utformning

Enligt en preliminär utformning av parken planeras begränsade förändringar av de befintliga marknivåerna
inom den östra delen av parken. Inom den sydvästra delen av Kvarnkullens park planeras uppfyllnader mot
Enköpingsvägen, ny idrottsplan, förskola mm att anläggas.

9.15.2

Geotekniska förhållanden

Inga geotekniska undersökningar har gjorts i detta skede. Föreliggande beskrivning av markförhållanden har
gjorts med utgångspunkt från jordartskarta, tidigare utförda undersökningar, inmätt berg i dagen och
platsbesök. Områdets östra del består av ett höjdområde med berg i dagen och tunna jordtäcken. Mot söder
och väster finns bergskärningar mot befintliga vägar.
Österut faller markytan och den östra delen ligger ungefär i nivå med den intilliggande Enköpingsvägen.
Utifrån jordartskarta, jorddjupskarta och ett fåtal närliggande äldre sonderingar antas marken bestå av
fyllning ovan lera på friktionsjord på berg. Lermäktigheten har antagits vara ca 4 m.
Kompletterande markundersökningar ska utföras för att klargöra förhållandena.

9.15.3

Grundläggning

Beräkningar ska utföras efter kompletterande geoteknisk undersökning samt färdigt efter att underlag
avseende uppfyllnader och sättningskänsliga anläggningar inom området finns framtaget.

9.16

Vallenparken

9.16.1

Utformning

Vallenparken ligger mellan Båtsman rinkens gata och Ulvsundavägen. Uppfyllnader ovan befintlig mark följer
uppfyllnad för Båtsman rinkens gata.

9.16.2

Geotekniska förhållanden

Marken består generellt av fyllning ovan lera på friktionsjord på berg.
Längst i söder går berget i dagen och vidare norrut ökar jorddjupen till 6-7 m strax söder om brofästet till nya
bron mellan Rinkeby och Ursvik. Vid läget för brofästet minskar jorddjupen till 2-3 m. Norr om bron ökar
jorddjupen åter till ca 15 m. Ställvis förekommer ytnära berg (ca 1 m jorddjup) i den södra delen av området.
Fyllningslagrets tjocklek varierar mellan 2 och 3 m. Lerlagrets mäktighet är mellan 0 och 5 m söder om den
nya bron mellan Rinkeby och Ursvik. Norr om bron ökar lermäktigheten och uppgår som mest till ca 10 m.
Den översta delen av leran har torrskorpekaraktär. Under leran finns friktionsjord ovan berget.
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Delar av de ytor där parken planeras har tidigare använts för temporära vägar i samband med ombyggnation
av bl a E18. Olika geotekniska åtgärder gjordes inför anläggandet av de temporära vägarna och delar av
dessa geokonstruktioner kan väntas finnas kvarlämnade i marken. I den norra delen finns även en tryckbank
öster om Ulvsundavägen/E18.

9.16.3

Grundläggning

Geoteknisk förstärkning med kalkcementpelare erfordras inom de delar av parken där jorden utgörs av lera.

9.17
9.17.1

Älvdansparken
Utformning

Enligt en preliminär utformning av parken planeras begränsade förändringar av de befintliga marknivåerna.

9.17.2

Geotekniska förhållanden

Geotekniska undersökningar har inte utförs för Älvdansparken i detta skede. Kompletterande
undersökningar ska utföras.
Utifrån jordartskarta och närliggande undersökningspunkter bedöms jorden bestå av fyllning och/eller
friktionsjord på berg respektive fyllning ovan lera på friktionsjord på berg. Jordmäktigheten bedöms vara
begränsad främst i den östra delen av området. Väster ut mot Kvarngatan bedöms jorddjupen öka något och
här förekommer ett lerlager om som mest ca 3 m under fyllningsjorden.

9.17.3

Grundläggning

Geoteknisk förstärkning bedöms inte erfordras inom parken. Ny utvärdering av förstärkningsbehov ska
utföras efter att kompletterande geoteknisk undersökning utförts.

9.18

Aktsamhetsområden

Kontroll av stabilitet har utförts i 3 sektioner inom aktsamhetsområden enligt
http://resource.sgu.se/dokument/produkter/produktblad/forutsattningar-for-skred-i-finkornig-jordart.pdf. Se
Bilaga 1 - BeräkningsPM Sättning och stabilitet, Västra Ursvik.
Med utgångspunkt från utförda stabilitetsberäkningar föreligger inget behov av geotekniska
förstärkningsåtgärder för området då de befintliga förhållandena uppfyller gällande krav på stabilitet.

10.0 FORTSATT ARBETE


Mönstringsvägen 0/040-0/075: undersöka lermäktighet i sidled för att kontrollera stabilitet.



Kompletterande markundersökning omkring Båtsman rinkens gata 0/400 för att se hur mycket lera som
finns kvar.



Provgropar genom befintlig fyllning för bedömning av ev hinder vid kc installation.



Provgropar för att kontrollera kvarlämnat påldäck i Båtsman rinkens gata kring km 0/450.
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Stabilitetskontroll skärningsslänter och ledningsschakter



Bedömning av behov av temporära sponter för ledningsschakter, skärningsslänter et c.



Utredning grundläggningsförutsättningar stödmur mot Ulvsundavägen.



Kompletterande undersökningar och utredningar för Kvarnkullens park och Älvdansparken.



Kompletterande undersökningar och utredningar för Ursviks torg för att verifiera antaganden.



Fortsatt utredning dagvattendamm, serviceväg, pumpstation och dikesutformning.



Utredning av genomförande och behov av temporära anläggningar i samband med att gc-porten vid
Kvarngatan 0/450 rivs.

GOLDER ASSOCIATES AB

Paula Nordberg/Thomas Larsson

Markus Kappling

Org.nr 556326-2418
VAT.no SE556326241801
Styrelsens säte: Stockholm
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1.0

OBJEKT

Golder Associates AB (Golder) har på uppdrag av Sundbybergs Stad utfört geoteknisk projektering och
undersökning i systemhandlingsskede för gator, ny infrastruktur, nya vatten- och avloppsledningar samt
dagvattenhantering inom Västra Ursvik.
I detta PM beskrivs utförda beräkningar.

2.0

ÄNDAMÅL

Beräkningarna har till syfte att kontrollera stabilitet och sättning för planerade gator, ledningar och
anläggningar. I detta PM ingår även beräkning för geoteknisk förstärkning.

3.0

UNDERLAG FÖR UTREDNINGAR

Underlag för detta Beräknings PM framgår av Projekterings PM Geoteknik, Västra Ursvik, daterad 2017-0601.

4.0

FÖRUTSÄTTNINGAR

4.1

Styrande dokument

Styrande förutsättningar för denna utredning är:



Teknisk handbok Sundbyberg
http://www.sundbyberg.se/download/18.5cd96d3c14bbf6a1d27574cf/1425474705021/teknisk-handbok2015.pdf



Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner TK Geo 13, Dokument-ID TDOK 2013:0667, Version
1.0



SS-EN 1997-1 Eurokod 7 Dimensionering av geokonstruktioner



Rapport IEG 4:2010



SÄK-0288 Lastförutsättningar för SL:s spårbärande byggnadsverk, SL:s ändringar och tillägg till kap 2 i
BV Bro utgåva 9 samt Bro 2004



SÄK-0145, AB Storstockholms Lokaltrafik fasta anläggningar, banöverbyggnad

Förstärkning dimensioneras i dimensioneringssätt 3 (DA3). Säkerhetsklass har valts till SK2 och geoteknisk
kategori 2 (GK2).
För planerade gator har stabilitetsberäkningar utförts med partialkoefficienter i programmen GeoSuite,
beräkningsmetod Beast, version 14.1.0.0. Stabilitetsberäkningar har utförts som odränerad respektive
kombinerad analys.
För befintliga slänter markerade som aktsamhetsområden enligt
http://resource.sgu.se/dokument/produkter/produktblad/forutsattningar-for-skred-i-finkornig-jordart.pdf har
stabilitetsberäkningar utförts med totalstabilitet i programmen GeoSuite, beräkningsmetod Beast, version
14.1.0.0. Stabilitetsberäkningar har utförts som odränerad analys.
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Sättningar i oförstärkt jord har beräknats för hand. Hänsyn har inte tagits till krypsättning.
Sättningsberäkningar för kalkcementpelarförstärkt jord har utförts i enlighet med TK Geo 13.

4.2
4.2.1

Trafiklast
Trafiklast gata

De kritiska glidytorna har vid stabilitetsberäkningar bedömts vara långa. Trafiklast enligt nedan har därför
använts.
Karakteristisk trafiklast:
Gata

qtk = 10 kN/m2

GC-väg

qtk = 5 kN/m2

Dimensionerande trafiklast:
Gata

qtd = 1,4*0,91*10 = 12,74 kN/m2

GC-väg

qtd = 1,4*0,91*5 = 6,37 kN/m 2

4.2.2

Trafiklast tvärbanan

Enligt SÄK-0288 Lastförutsättningar för SL:s spårbärande byggnadsverk, SL:s ändringar och tillägg till kap 2
i BV Bro utgåva 9 samt Bro 2004 Tabell SL 21.2241 Utbredning last för beräkning av överlast.
Dimensionerande trafiklast:
qtd = 1,4*0,91*65/2,25 = 36,8 kN/m2

4.3
4.3.1

Krav
Krav gata samt ledningar i gata

Krav avseende sättning för gata har antagits som den minsta av TK Geo 13 kapitel 3.1.1. samt krav
avseende minsta lutning för självfallsledningar.
Krav avseende stabilitet har antagits enligt TK Geo 13 kapitel 2.2.2. Erforderlig säkerhetsfaktor i
säkerhetsklass 2 är FEN ≥1,0.
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Tabell 1. Krav sättning
Gata

Krav kvarvarande sättning
efter förbelstning 6 månader

Kvarngatan

1-2 cm

krav Tvärbanan dimensionerande

G:a Enköpingsvägen

< 5 cm

krav gata dimensionerande

Ursvik allé

< 5 cm

krav gata dimensionerande

Mjölgatan

1-2 cm

krav självfallsledningar dimensionerande

Spannmålsgatan

< 5 cm

krav gata dimensionerande

Mönstringsvägen

< 5 cm

krav gata dimensionerande

Båtman rinkens gata
tom km 0/330

1-2 cm

krav självfallsledningar dimensionerande

Båtman rinkens gata
km 0/330-0/450

< 5 cm

krav gata dimensionerande

Båtman rinkens gata
km 0/450-1/050

1-2 cm

krav självfallsledningar dimensionerande

4.3.2

Krav tvärbanan

Krav avseende sättning har antagits enligt SÄK-0145, AB Storstockholms Lokaltrafik fasta anläggningar,
banöverbyggnad, bilaga C.
Krav avseende stabilitet har antagits erforderlig säkerhetsfaktor i säkerhetsklass 2 är FEN ≥1,0.

4.3.3

Krav upplyftning

TK Geo 13 kapitel 2.3.2.2.

4.3.4

Krav aktsamhetsområden

För befintliga slänter markerade som aktsamhetsområden enligt
http://resource.sgu.se/dokument/produkter/produktblad/forutsattningar-for-skred-i-finkornig-jordart.pdf har
krav avseende stabilitet antagits enligt Rapport IEG 4:2010 översiktlig utredning och befintlig bebyggelse och
anläggning
Fc ≥ 2

4.4
4.4.1

Jordegenskaper
Friktionsvinkel

Den befintliga fyllningens egenskaper har utvärderats utifrån utförd sondering och provtagning. Egenskaper
för ny fyllning har bedömts utifrån TK Geo tabell 5.2-1 och 5.2-3.
Fyllningens dimensionerande friktionsvinkel har bestämts enligt d = arctan (tan ’/M)

M = 1,3
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4.4.2

Odränerad skjuvhållfasthet i lera

Lerans odränerade skjuvhållfasthet har utvärderats utifrån utförd sondering och provtagning. Utvärderad
odränerad skjuvhållfasthet för respektive delsträcka framgår av kapitel 5.
Den dimensionerande odränerade skjuvhållfastheten har bestämts enligt c ud = cuk/M

M = 1,5
4.4.3

Dränerad skjuvhållfasthet

De dränerade hållfasthetsegenskaperna i lera tecknas med fdk = c´+ ´ * tandc´ har valts till 10% av den
odränerade skjuvhållfastheten.
Friktionsvinkel, φ’k antas vara 30°.

4.4.4

Stabiliserad lera

Skjuvhållfasthet hos pelare och jord bestäms för de följande tre olika dräneringssituationerna där den lägsta
blir den dimensionerande hållfastheten:
1 ) Dränerad pelare, dränerad jord
2) Dränerad pelare, odränerad jord
3) Odränerad pelare, odränerad jord
I bilaga A redovisas den dimensionerande hållfasthet som använts vid beräkning. Pelarnas inverkan på
hållfastheten har bara tillgodoräknats i aktivzonen.
Materialparametrar
Den karakteristiska dränerade skjuvhållfastheten hos pelarna bestäms enligt:

fdk,pel = c´+ ´ * tand
Effektiv kohesion antas vara:
0,40 C krit i aktivzonen
0 i direkt skjuvzon och passivzonen
Friktionsvinkel, φ’k antas vara 32°.
Den karakteristiska odränerade skjuvhållfastheten hos pelarna antas vara:

f uk, pel = C krit = 100 kPa
Brotthållfastheten som skall verifieras är 1,4·c krit = 140 kPa.
Partialkoefficienter för hållfaster i pelare bestäms enligt:

M = 1,3 för friktionsvinkel, φ’, och effektiv kohesion c’
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M = 1,5 för odränerad skjuvhållfasthet, Ckrit
Pelarnas elasticitetsmodul Epel är antagen till 15 000 kPa.

5.0
5.1

BERÄKNINGSPARAMETRAR
Jordparametrar

Dimensionerande jordegenskaper framgår av Tabell 2.
Tabell 2. Jord- och materialegenskaper, karakteristiska/dimensionerande värden.
Material

Tunghet [γ]
(kN/m3)

Tunghet [γ´]
(kN/m3)

Friktionsvinkel [Φ’]
(°)

Odrän skjuvhållf [cu]
(kPa)

Bankfyllning, äldre

19/19

11/11

33,5/27

Bankfyllning väg ny

20/20

11/11

35/28,3

Lera, torrskorpa

17/17

17/17

30/20

Lerprofil

17/17

17/17

Se figur 1 till 3

Friktionsjord under
lera

20/20

11/11

42/34,7

Området har delats i 3 områden, A-C. Indelningen av områden framgår av figur 1.
Figur 1. Områdesindelning för utvärdering av parametrar

I Figur 2 till 4 redovisas härledda värden samt karakteristiskt värde för odränerad skjuvhållfasthet inom
respektive område. Det vänstra diagrammen visar undersökningar utförda 2015 till 2017. I det högra
diagrammen redovisas även äldre undersökningar.

Granskningshandling 2017-06-01
Uppdragsnummer 1542288

7

BILAGA 1 - BERÄKNINGSPM, VÄSTRA URSVIK

Figur 2. Odränerad skjuvhållfasthet lera karakteristiskt värde, område A.
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Figur 3. Odränerad skjuvhållfasthet lera karakteristiskt värde, område B.
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Figur 4. Odränerad skjuvhållfasthet lera karakteristiskt värde, område C
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5.2

-6

Grundvattennivåer

Vid sättningsberäkningar har grundvattennivåer enligt tabell 3 antagits.

5.3

Sättningsegenskaper

Sättningsegenskaper har bestämts med CRS på prover från 10 undersökningspunkter inom planerad väg.
Protokoll finns redovisade i MUR.
Valda moduler inom respektive delområde redovisas i figur 5-7.
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Figur 5. Modul ML och M´ dimensionerande värden, område A
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Figur 6. Modul ML och M´ dimensionerande värde, område B
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Figur 7. Modul ML och M´ karakteristiskt värde, område C. Modul ML har utvärderats till C1 (Utv modul
2) utanför tryckbankar och C2 (Utv modul 2) inom tryckbankar. Modul M´ har utvärderats lika inom hela
området.
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Leran inom området varierar mellan att inte vara konsoliderad för rådande last (pågående sättning) till svagt
överkonsoliderad. I tabell 3 redovisas lerans sättningsegenskaper i undersökta punkter. Här redovisas även
beräknad kvarstående sättning i punkter där sättning pågår.
Tabell 3: Lerans sättningsegenskaper. Förkonsolideringsspänning ´c är bedömd utifrån
kompressionsförsök och emperi (”Hansbos formel”). OCR anger lerans överkonsolideringskvot. OCR på
1,0-1,5 innebär normalkonsoliderad eller svagt överkonsoliderad lera. OCR under 1,0 visar att leran inte
har konsoliderat för rådande last, dvs sättning pågår.
Punkt

Gata

Mark
nivå

Grund
vatten
nivå

Ler mäktig
het [m]

OCR

Kvarvarande sättning
vid oförändrad last [m]

15GA055

Kvarngatan km 0/220

12,6

9,8

6,5

0,9-1,0

<0,05

15GA058

Kvarngatan km 0/285

11,6

9,6

6

1,0-1,1

-

15GA64

Kvarngatan km 0/430

11,5

9,5

7,3

1,0-1,2

-

15GA80

Kvarngatan km 0/985

9,7

8,3

8

1,0-1,1

-

16GA181

Båtman rinkens gata km 0/680

10,2

8,2

9

0,7-0,9

0,1-0,2

17GA100

Båtman rinkens gata km 0/800

9,3

7,6

7,4

0,8

0,1

16GA193

Båtman rinkens gata km 0/920

10,6

8,4

8,5

0,7-0,8

0,2-0,3

17GA102

Mönstringsvägen km 0/020

9,9

8,3

6,4

1,0-1,4

-

17GA103

Mjölgatan km 0/030

9,9

8,4

5,3

0,8

0,1

17GA104

Ursviks allé km 0/090

11,3

8,5

3

1,2-1,3

-
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6.0

GATOR

6.1

Sättning gator

Tabell 4. Beräknad sättning i oförstärkt jord.
Km

Område

Lermäktig
het [m]

Bankhöjd [m]

Sättning
[m]

Underlag

0/220

A

6,5

2

0,3-0,4

15GA55

0/285

A

6

2,5

0,3-0,4

15GA58

0/430

A

7,5

0-1,5

0-0,3

15GA64

0/450

A

Skärning

0

0/850

C

3

Skärning

0

0/920

C

1

1,5

<0,1

0/985

C

8

0-2,5

0-0,5

15GA80

Kommentar

Kvarngatan

Fyllning mellan 0-1,5 i tvärled
Befintliga kc

Fyllning mellan 0-2,5 i tvärled

Båtman rinkens gata
0/320

A

3

5,5

0,3-0,4

17GA104

0/485

A

5,5

1,5

0,2-0,3

17GA103

0/590

A

7,5

0-0,8

0-0,1

17GA102

0/680

A

10

0-1

0,2-0,3

16GA181

Pågående sättning

0/800

B

7,5

0-1,3

0,2-0,3

17GA100

Pågående sättning

0/920

C

9

0-0,7

0,3-0,5

16GA193

Pågående sättning

1/000

C

11

1,8

1/030

C

8

2,5

0,5

15GA80

Befintliga kalkcementpelare

G:a Enköpingsvägen
0/000 Ö

A

2

1-1,5

<0,1

15GA55

0/030 Ö

A

7

0-1

0,2

15GA55

0/060 Ö

A

2,5

0-1

<0,1

15GA55

0/100 Ö

A

5

<0,5

<0,05

0/100 V

A

5

0-0,7

0,1-0,2

0/020 Ö

A

0-2

0-1,5

<0.05

0/050 Ö

A

3-4

skärning

0

0/060 V

A

1-2

3-4

0/090 V

A

2,5-3,5

3-4

0,2-0,3

0/120 V

A

1-2

3

<0,1

0/150 V

A

3

0,5-1

<0,1

0/030

A

5

1-2

0,2-0,3

17GA103

0/070

A

7

1-2

0,4-0,5

17GA103

0/090

A

5-8

skärning

0

15GA55

Ursvik allé

17GA104

Mjölgatan

Befintliga kalkcementpelare

Mönstringsvägen
0/000 V

A

7,5

0-0,8

0-0,1

17GA102

0/030 V

A

5

3

0,3-0,4

17GA102

0/050 V

A

0-1

3

<0,1

4

2

Spannmålsgatan
0/030

A

Granskningshandling 2017-06-01
Uppdragsnummer 1542288

Pågående sättning

15GA64

12

BILAGA 1 - BERÄKNINGSPM, VÄSTRA URSVIK

Sättningarnas tidförlopp kan beräknas ur ekvation
t=T * H2/cv

cv beskriver lerans genomsläpplighet och ligger normalt i Mälardalen omkring 1 x 10 -8 m2/s.
t = tiden för en viss sättning (portrycksutjämning)
T = tidsfaktor
H = jordlagrets tjocklek (vid dubbelsidig dränering halva tjockleken)

I tabell 5 redovisas hur stor del av sättningen som utvecklats i olika lermäktighet efter 0,5-3 år.

Tabell 5. Beräkning av konsolideringsförlopp med cv- tal medel inom området och olika mäktighet ler. U
anger hur stor del av sättningen som utvecklats, konsolideringsgrad (%).
cv = 1,25*10-8 m2/s
Lera [m]

Tid [år]

U=100 %

0,5

1

2

3

1

100 %

100 %

100 %

100 %

0,5 år

1,5

67 %

94 %

100 %

100 %

1,1 år

2

50 %

70 %

100 %

100 %

2 år

2,5

40 %

56 %

80 %

100 %

3 år

3

33 %

47 %

67 %

75 %

4,5 år

4

25 %

35 %

50 %

61 %

8 år

6.2

Stabilitet gator

Med parametrar enligt kapitel 4 Förutsättningar beräknas stabiliteten för gällande vägprofil och oförstärkt lera
enligt tabell 6 nedan.
Tabell 6. Beräknad stabilitet i oförstärkt jord
Sektion

Delområde

Säkerhetsfaktor

FEN

Kvarngatan km 0/290

A

0,83

0,95

KC-pelare singulärt mönster

Kvarngatan km 0/990

C

0,75

-

KC-pelare singulärt mönster

Båtsman rinkens gata km 0/320

A

-

0,53

KC-pelare skivor

Båtsman rinkens gata km 0/320

A

-

0,84

Tryckbank, kc singulärt mönster

Båtsman rinkens gata km 0/440

A

-

0,68

KC-pelare singulärt mönster

Båtsman rinkens gata km 0/800

B

0,76

-

KC-pelare singulärt mönster

Planerat dagvattenmagasin

B

-

1,51

Ingen förstärkning erfordras

Båtsman rinkens gata km 0/830

B

0,91

-

KC-pelare singulärt mönster

Planerat dagvattenmagasin

B

-

1,49

Ingen förstärkning erfordras

TRV:s dagvattenmagasin

B

1,08

-

Ingen förstärkning erfordras

Båtsman rinkens gata km 0/960

C

-

1,46

Ingen förstärkning erfordras

Båtsman rinkens gata km 1/040

C

1,12

0,82

KC-pelare singulärt mönster

G:a Enköpingsvägen öster km 0/030

A

1,06

-

Ingen förstärkning erfordras

Ursvik allé väster km 0/090

A

0,70

0,59

KC-pelare skivor

Ursvik allé väster km 0/090

A

1,20

1,01

Tryckbank, Ingen förstärkning
erfordras

Mjölgatan km 0/050

A

0,81

0,84

KC-pelare singulärt mönster

Mönstringsvägen väster km 0/050

A

1,15

1,03

Tryckbank +10

Vänster
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6.3

Geoteknisk förstärkning gator

Geoteknisk förstärkning behövs både av sättnings och stabilitets skäl. Resultat av sättnings- och
stabilitetsberäkningar redovisas i tabell 7 och 8.
Förstärkning väljs som den största erforderliga täckningsgraden vid sättning- och stabilitetsberäkningar, i
varje sektion. Erforderlig täckningsgrad (a) beräknas till mellan 14% och 23% och redovisas på planritningar
förstärkning. Kvarvarande sättning efter förbelastningstiden 6 månader enligt tabell 1.
Tabell 7. Beräknad sättning i förstärkt jord. Pelare förutsätts installeras i triangulärt mönster.
Sektion

Bankhöjd [m]

Täckningsgrad
a [%]

Sättning
totalt [m]

Underlag

Kommentar

Bilaga

0/220

2

20 % (cc 1,2)

0,08

15GA55

4:1

0/285

2,5

20 % (cc 1,2)

0,07

15GA58

4:2

0/430

0-1,5

20 % (cc 1,2)

0-0,06

15GA64

4:3

0/985

0-2,5

23 % (cc 1,1)

0-0,08

15GA80

4:4

Kvarngatan

Båtman rinkens gata
0/320

5,5

20 % (cc 1,2)

0,25

17GA104

4:5

0/485

1,5

17 % (cc 1,3)

0,06

17GA103

4:6

0/590

0-0,8

14 % (cc 1,4)

0,03-0,04

17GA102

4:7

0/680

0-1

23 % (cc 1,1)

0-0,08

16GA181

4:8

0/800

0-1,3

20 % (cc 1,2)

0-0,08

17GA100

4:9

0/920

0-0,7

23 % (cc 1,1)

0-0,08

16GA193

4:10

1/000

1,8

1/030

2,5

23 % (cc 1,1)

0-0,08

15GA80

4:4

Lättfyllning

G:a Enköpingsvägen
0/000 öst

1-1,5

20 % (cc 1,2)

0,05-0,07

15GA55

4:11

0/030 öst

0-1

17 % (cc 1,3)

0-0,06

15GA55

4:12

0/060 öst

0-1

17 % (cc 1,3)

0-0,06

15GA55

4:12

0/100 väst

0-0,7

14 % (cc 1,4)

0-0,05

15GA55

4:13

0/020 öst

0-1,5

14 % (cc 1,4)

0-0,07

15GA64

4:14

0/090 väst

3-4

17 % (cc 1,3)

0,07-0,14

17GA104

4:15

0/120 väst

3

14 % (cc 1,4)

0,08

17GA104

4:16

0/150 väst

0,5-1

14 % (cc 1,4)

0,03-0,05

15GA64

4:17

0/030

1-2

20 % (cc 1,2)

0,04-0,07

17GA103

4:18

0/070

1-2

20 % (cc 1,2)

0,04-0,07

17GA103

4:18

Ursvik allé

Mjölgatan

Mönstringsvägen
0/000 väst

0-0,8

14 % (cc 1,4)

0,03-0,04

17GA102

4:7

0/030 väst

3

17 % (cc 1,3)

0,09-0,1

17GA102

4:19

0/050 väst

3

17 % (cc 1,3)

0,09-0,1

17GA102

4:19

14 % (cc 1,4)

0,05-0,06

15GA64

4:20

Spannmålsgatan
0/030

2,3
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Tabell 8. Beräknad stabilitet i förstärkt jord
Sektion

Säkerhetsfaktor

FEN

Vänster

Höger

Rekommendation

Kvarngatan km 0/290

1,05

1,13

KC cc 1,2 m

Kvarngatan km 0/990

1,02

-

KC cc 1,2 m

Båtman rinkens gata km 0/320

-

1,01

KC cc 1,2 m och tryckbank
höger +12,5 tryckbank vänster
+13

Båtman rinkens gata km 0/440

-

1,0

KC cc 1,4 m och tryckbank
+11,5

Båtman rinkens gata km 0/800

1,57

-

KC cc 1,2 m

Båtman rinkens gata km 0/830

1,02

-

KC cc1,2 m

Båtman rinkens gata km 1/040

-

1,04

KC cc 1,2 m

Ursvik allé väster km 0/090

1,29

1,15

KC cc 1,4 m och tryckbank
+12

Mjölgatan km 0/050

1,04

1,16

KC cc 1,2 m

Kontroll av ojämnheter i ytan
Kontroll av att oönskade ojämnheter inte uppstår i ytan enligt TDOK 2013:0668 kapitel 13.2.2.
Ccpel =1,3*Dpel + 0,25
förutsatt att:
 fyllningen utgörs av krossmaterial
 bankhöjd > 1,0 m
 1 månads liggtid tillämpas.
Centrumavstånden kan därutöver korrigeras enligt nedan:
 Vid 0,5 m torrskorpa eller ytstabilisering kan centrumavståndet ökas med 0,3 m (ccpel1)
 Vid > 1,0 m torrskorpa eller ytstabilisering kan centrumavståndet ökas med 0,6 m (ccpel1)
 Mellan 0,5 m och 1 m torrskorpa eller ytstabilisering interpoleras centrumavståndet.
 Då ≥ 6 månaders liggtid tillämpas kan centrumavståndet ökas med 0,2 m (ccpel2)
Total ökning av centrumavståndet får maximalt vara 0,6 m.
Ccpel =1,3*Dpel + 0,25 +ccpel1+ ccpel2 = 1,3*0,6+0,25 +0,3+0,2 = 1,53 m
KC cc max 1,4 < Ccpel OK!

7.0

DAGVATTENMAGASIN

7.1

Sättning dagvattenmagasin

Sättningsberäkningar utförs efter att färdigt underlag avseende uppfyllning och sättningskänsliga anläggningar inom
området omkring dagvattenmagasin finns framtaget.

7.2

Stabilitet dagvattenmagasin

Stabilitetsberäkningar utefter Båtman rinkens gata km 0/800 och 0/830 visar att förstärkning erfordras i gata, se tabell 6
och 7.
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Kontroll av stabilitet mot Trafikverkets dagvattenmagasin visar att förstärkning inte erfordras mellan Trafikverkets
dagvattenmagasin och nytt dagvattenmagasin av stabilitetsskäl.

7.3

Förstärkning dagvattenmagasin

Omfattning geoteknisk förstärkning inom området omkring planerat dagvattenmagasin bedöms efter att underlag
avseende uppfyllning och sättningskänsliga anläggningar finns framtaget.

8.0

PARKER

8.1

Kvarnkullen

Beräkningar utförs efter kompletterande geoteknisk undersökning samt färdigt underlag avseende uppfyllning och
sättningskänsliga anläggningar inom området finns framtaget.

8.2

Ursviks torg

Ursviks torg ligger utefter Kvarngatans mellan km 0/300 till 0/360. Sättningsberäkningar har utförts för gatan,
se tabell 4 och 6. Geoteknisk förstärkning med kalkcementpelare bedöms erfordras i den östra delen av
torget

8.3

Älvdansparken

Inga beräkningar har utförts inom parken då uppfyllning över nuvarande marknivå utförs i begränsad
omfattning och lermäktigheten är liten, som mest 3 m. Geoteknisk förstärkning bedöms inte erfordras inom
parken.
Ny utvärdering av förstärkningsbehov ska utföras efter att kompletterande geoteknisk undersökning utförts.

8.4

Vallenparken

Vallenparken ligger mellan Båtman rinkens gata och Ulvsundavägen. Sättningsberäkningar har utförts för
gatan, se tabell 4 och 6. Geoteknisk förstärkning med kalkcementpelare erfordras inom de delar av parken
där jorden utgörs av lera.
Utefter Ulvsundavägen utförs en stödmur. Förutsättningar för grundläggning av muren redovisas i PM
Geoteknik.

9.0

KONTROLL STABILITET AKTSAMHETSOMRÅDE

Kontroll av stabilitet inom aktsamhetsområden har utförts i 3 sektioner enligt
http://resource.sgu.se/dokument/produkter/produktblad/forutsattningar-for-skred-i-finkornig-jordart.pdf.
Sektioner redovisas i figur 8 och beräkningsresultat i tabell 8.
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Tabell 8. Beräknad stabilitet aktsamhetsområden
Sektion

Säkerhetsfaktor

Kommentar

Fc
A

5,29

Stabiliteten uppfyller krav enligt kapitel 4.3.4

B

3,16

Stabiliteten uppfyller krav enligt kapitel 4.3.4

C

2,46

Stabiliteten uppfyller krav enligt kapitel 4.3.4

Figur 8. Aktsamhetsområden enligt
http://resource.sgu.se/dokument/produkter/produktblad/forutsattningar-for-skred-i-finkornigjordart.pdf med beräkningssektioner

Beräkningar visar att slänter uppfyller erforderliga krav.
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