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INLEDNING

1.1 Uppdrag och bakgrund
Nordost om Mälarbanan och E18, sydost om trafikplats Barkarby, planeras för ett nytt område
med både bostäder och kontor i anslutning till planerad ny tunnelbanestation. Planområdet
benämns Barkarbystaden II.
På uppdrag av Järfälla kommun har Structor Geoteknik Stockholm AB utfört en geoteknisk
utredning som del i det pågående detaljplanearbetet. Kontaktpersoner hos beställaren har varit
Arvid Illerström och Jenny Ångman.
1.2 Omfattning och syfte
Syftet med föreliggande handling är att studera hur detaljplanens exploatering kan utföras utan
att negativt påverka Trafikverkets anläggningar, framförallt E18 som ligger närmast. För att
hantera riskerna med bebyggelse nära en motorväg där det transporteras farligt gods måste
åtgärder göras intill motrovägen. I uppdraget ingår en kontroll av motorvägens stabilitet med
hänsyn till dessa åtgärder.
Inom ramen för detaljplanen planeras Bällstaån att grävas om och få en ny sträckning genom
detaljplaneområdet, mellan planerade huskroppar. Syftet med denna PM är även att utgöra
tekniskt underlag till den MKB som tas fram för omläggning av Bällstaån inom planområdet.
1.3 Avgränsningar
Handlingen utgör inte komplett geotekniskt underlag för hela detaljplanens arbeten.

2

GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR OCH UNDERLAG

Det har inte utförts några geotekniska undersökningar specifikt för detta uppdrag, men en
mängd äldre undersökningar från området finns att tillgå.
Som underlag för uppdraget har använts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markteknisk undersökningsrapport, MUR, med tillhörander ritningar och bilagor,
Barkarbystaden 2, daterad 2014-05-16, WSP
Förhandskopia 2014-05-16, PM Geoteknik nr 2, Förstärkningsåtgärder för gator och
tomtmark m.m.
Plankarta utkast 2014-08-21
Autografdatabas erhållen från WSP 2015-12-16
Grundkarta över området och digitalt underlag över grov planderad höjdsättning
Digital reviderad plankarta erhållen 2016-01-18
Trafikverkets yttrande daterat 2015-09-01
Länsstyrelsens samrådsyttrande daterat 2015-02-16
Trafikverkets yttrande 2014-12-05
Div. underlag från FUT avseende tunnelbaneutbyggnaden och dess utredningar
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•
•

3

Gestaltnings PM Bällstaån, 2015-03-03
Underlag från Trafikverkets arkiv avseende byggnation av E18 samt byggnation av
kulvert för Bällstaån.

MARKFÖRHÅLLANDEN

3.1 Topografi och vegetation
Detaljplaneområdet avgränsas av E18 i sydväst, av Enköpingsvägen i nordost och av
Norrviksvägen i sydost. Marken är relativt plan genom hela området och nivåerna ligger
omkring +8 - +10, RH2000. Området är huvudsakligen bevuxet med gräs och sly, men med
mindre områden med lövträd.
3.2 Jord och berg
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs markförhållandena inom utredningsområdet huvudsakligen av
Kärrtorv. Utförda geotekniska undersökningar bekräftar bilden av ett område med lösa jordar
med mycket låg till extremt låg skjuvhållfasthet enligt EN ISO 14688-2. De översta 1-4
metrarna utgörs av organisk jord, gyttja övergående till gyttjig lera. Under denna följer djupa
lerlager, som mest uppmätt ner till ca 20 meter under dagens markyta. Under leran följer en
friktionsjord som endast är sparsamt undersökt.

Jordartskartan från SGU

3.3 Yt- och grundvattenförhållanden
Genom hela området från nordväst mot sydost går Bällstaån, delvis i naturlig bäckfåra och
delvis i omgrävt läge och kulvert. I södra delen av området leds även Veddestabäcken in i
detaljplaneområdet via en kulvert under E18. De bägge bäckarna möts sedan och rinner vidare
söderut.
Ett antal grundvattenrör finns installerade inom området och de visar att grundvattnets trycknivå
i moränen under leran ligger omkring dagens markyta eller strax över. Området utgör idag ett
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översvämningsområde där Bällstaån vid kraftiga regn svämmar över ut på intilliggande
ängsmark.

4

PLANERDE ARBETEN ÖVERSIKTLIGT

Inom planområdet kommer både bostäder, kontor och parkeringshus att uppföras. Bällstaån ska
grävas om i nytt läge och en befintlig kulvert för del av Bällstaån flyttas närmare E18.
Marknivåerna i området kommer att höjas för att förhindra att ny bebyggelse drabbas av
översvämningar då området har högt grundvatten och det är känt att marken intill Bällstaån idag
svämmas över vid kraftiga regn.

5

BYGGANDE INTILL E18

5.1 Befintlig anläggning
E18 är grundförstärkt med vertikaldränering och överlast inför anäggandet av motorvägen på
1960-talet. Intill vägen har tryckbankar lagts ut längs delar av området för att klara vägens
stabilitet i de mycket lösa markförhållanden som råder.
Idag är det delvis svårt att se tryckbankarnas utbredning på plats, men när de dimensionerades
har man kalkylerat med upp emot 1 meters sättningar i de sämsta delarna så det är naturligt att
de inte syns tydligt längre. Delar av dem är dessutom omgrävda sedan dess i samband med
kulvertering av Bällstaån. Tryckbankarnas utbredning redovisas på en mängd äldre ritningar, bla
i bifogad bilaga 2. Deras utbredning varierar längs sträckan men de sträcker sig mellan ca 20-30
meter ut från vägen.
1991 anlades en kulvert för ett delflöde av Bällstaån. Kulverten ligger parallellt med E18 med
centrum av trumman mellan ca 25-30 meter från vägkant. Trumman ligger alltså i utkanten av
tryckbanken, delvis i den. Marken under trumman är förstärkt med kalkcementpelare och
överlast. Idag syns trumläget som en förhöjning i marken. Trummans utlopp i Veddestabäcken
har på ritning från 1994 VG nivå+ 7,52 omräknat i RH 2000. Storlek 2800 x1900 mm.
5.2 Planerade arbeten intill E18
Med hänsyn till att farligt gods transporteras på E18 kommer skyddsåtgärder att behöva
anläggas mellan motorvägen och den nya bebyggelsen. Detta beskrivs närmare i PM –
Kompletterande riskbedömning, Barkarbystaden II, framtagen av Structor Riskbyrån AB. I en
tidigare utredning föreslogs skyddet utgöras av ett dike och en bakomliggande jordvall. Med
tanke på de besvärliga markförhållandena på platsen och att lokala vallar kan komma att
innebära stabilitetsproblem har utformningen ändrats till en tät skärm som uppförs ca 12 meter
från dagens vägbanekant.
I planen kommer nya byggnader som närmast att uppföras ca 25 meter från befintlig vägkant på
E18. De byggnader som ligger ca 25 meter från vägkant utgörs av parkeringshus i delen närmast
motorvägen. Byggnaden i kvarter markerat med en röd ring i bilaga 5 kommer att hamna över
befintlig kulvert för Bällstaån som därmed behöver flyttas ut närmare E18.
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För att förhindra framtida översvämningsrisk i planområdet kommer marknivåerna att höjas
jämfört med dagens. Marken behöver däremot inte höjas hela vägen fram mot E18 utan
marknivåerna utanför planområdet lämnas orörda.
5.3 Stabilitet och sättningar i anslutning till E18
Baserat på en flygskanning över området har tvärsektioner över motorvägen tagits fram för
förståelse av geometrin i området och för att använda som underlag till stabilitetsberäkningar för
motorvägen. Resultatet av beräkningar i sämsta sektion redovisas i bilaga 4. Ingångsdata till
beräkningarna är sammanställda i bilaga 3.
Beräkningen är utförd dels för befintliga förhållanden (bilaga 4.1) och dels vid anläggandet av
ett mindre dike ca 0,5 meter djupt 8 meter från vägkant genom det område som idag utgörs av
tryckbank (bilaga 4.2). I beräkningarna har antagits att skjuvhållfastheten under den
vertikaldränerade motorvägen uppgår till 15 kPa stigande till 18 kPa på djupet. Under
tryckbankar och utanför vägen har däremot de uppmätta lägre skjuvhållfastheterna använts
vilket kan anses konservativt då tryckbankarnas belastning sannolikt inneburit att
skjuvhållfastheten här under har ökat något. Önskad erforderlig säkerhetsfaktor vid
stabilitetsberäkningen är Fc ≥ 1,5.
Beräkningarna visar att det är långa glidytor som blir dimensionerande för stabiliteten vilket
innebär att även schakter 20 meter ut från vägen kan ha stor negativ påverkan på vägens
stabilitet. Ett litet dike nära vägen påverkar däremot inte stabiliteten negativt om behov finns av
att anlägga ett sådant.
WSP har tidigare beräknat att uppfyllnader på 1 meter kan ge bärighetsproblem i området. Alla
förändringar av marknivåer, både uppåt och neråt måste kontrolleras avseende stabilitet och
bärighet.
5.4 Åtgärder för minimerande av risken för påverkan på E18
För att åtgärda risken med transporter av farligt gods intill planområdet behöver någon form av
barriär byggas upp mellan väg och bebyggelse. För att minimera risken för påverkan på
motorvägen och väljas en tät skärm istället för en jordvall. Skärmen behöver grundläggas med
slagna pålar längs hela sträckan där den uppförs. Uppförandet av skärmen bedöms inte påverka
motorvägens stabilitet, även om den till viss del anläggs ovan befintlig tryckbank, då
marknivåerna inte behöver förändras.
Samtliga konstruktioner och byggnader inom området kommer behöva grundläggas på
stödpålar. Det gäller även parkeringsgaragen närmast motorvägen. Med tanke på avståndet till
vägen bedöms inte denna grundläggning påverka vägen.
Den uppfyllnad av massor som utförs under och omkring byggnader måste göras med beaktande
av både sättningar och stabilitet. Måttliga uppfyllnader omkring 20-25 meter ifrån vägen där
byggnaden ligger har däremot en stabilitetsförbättrande effekt för vägen.
Omläggningen av kulverten längs med E18 kommer inte att kunna utföras med öppen schakt
intill vägen utan att stabilitetsproblem uppstår. Arbetet kommer att utföras inom spont och
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någon form av förstärkningsåtgärd behövs ur sättningssynpunkt för den nya kulverten, antingen
inblandningspelare eller eventuellt ett påldäck. Med en spont mot motorvägen och ett
återställande (eller eventuell höjning) av marknivån efter utförandet bedöms omläggningen av
kulverten vara möjlig att utföra utan att påverka E18 negativt.

6

OMLÄGGNING AV BÄLLSTAÅN

6.1 Planerade åtgärder
Bällstån planeras att ledas om och grävas i en fåra rakt genom planområdet. Utformningen
beskrivs i Gestaltnings PM för Bällstaån. Lösningen med en kulvert längs E18 för ett delflöde
av Bällstaån kommer att finnas kvar som en möjlig bräddning där vattnet kan ledas vid
flödestoppar.
Den nya bäckfåran ges en varierad utformning där den växelvis får en lösning med flackslänt på
ena sidan och en vertikal stödkonstruktion på den andra sidan.
6.2 Stabilitet längs bäckfåran
Stödkonstruktionerna på ena sidan bäcken kommer att utföras pålade i den lösa leran. De
mycket flacka slänterna på andra sidan av bäcken är gynnsamma ur släntstabilitetssynpunkt
jämfört med en brantare lösning. Viktigt är dock att de är erosionsskyddade för att stå kvar i de
varierade flödena som förväntas.
I de fall marken kommer att fyllas upp intill bäckfåran, både i omgrävt läge och i befintligt, så
kommer markförstärkningar att erfordras inte enbart ur sättningssynpunkt utan även ur
stabilitetshöjande synpunkt för att inte riskera skred ner i bäcken. Lösningar för stabiliteten får
väljas efter de exakta geometrier och uppfyllnader som projekteras. En möjlighet är att installera
inblandningspelare i skivor i slänterna.
Vid en lösning med kalkcementpelare måste de pH höjande effekterna tas med i beaktande vid
installation intill ett vattendrag då den stora tillförseln av kalk kan bidra till temporärt förhöjda
pH-värden i intilliggande mark och vatten. Detta kan i vissa fall också påverka val av växter
som kan planteras i marken ovan den förstärkta jorden.
6.3 Förväntad påverkan av klimatförändringar
Med ett förändrat klimat förväntas framförallt ökade nederbördsmängder vilket bl. a. kan leda
till stigande grundvattennivåer. Ökade vattenflöden bör beaktas vid dimensionering av
dagvattenflöden genom området och även ur erosionsaspekten så att anlagda slänter skyddas väl
mot erosion till följd av höga vattenflöden.
Ur stabilitetssynpunkt förväntas inte en ökad nederbörd ge någon större påverkan i det här
projektet så länge slänterna skyddas från erosion. Kraftigt ökade portryck i slänter kan generellt
skapa försämrad stabilitet, men i området är redan grundvattnets trycknivå hög. Risken för
slänter som till följd av klimatförändringar får kraftigt ökade portryck bedöms som liten.
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UTFÖRANDE OCH ARBETSORDNING

Generellt är tidsaspekter och arbetsordning viktiga parametrar för att kunna välja så
kostnadseffektiva och enkla förstärkningsåtgärder som möjligt i ett område med mycket
besvärliga markförhållanden. Genom att planera uppfyllnader, schakt- och
grundläggningsarbeten väl kan både risker och kostnader i projektet minskas.
Structor Geoteknik Stockholm AB

Anna Grahn

Uppdragsansvarig

Fredrik Forslund

Interngranskare
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