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1. Allmänt 

1.1. Bakgrund 
Järnvägen från Tomteboda västerut genom Solna, Sundbyberg och vidare ut mot Barkarby och 
Kallhäll är under utbyggnad från två till fyra spår och är en del av den så kallade Mälarbanan. 
Järnvägssträckan mellan Spånga och Kallhäll är färdigställd och delsträckan som ligger i anslutning 
till Tomteboda har förberetts för att fyra spår ska fortsätta genom Solna.  

För järnvägens utbyggnad genom Solna och exploatering kring denna kommer en detaljplan 
upprättas. ELU Konsult AB har på uppdrag av Solna Stad, genom AIX Arkitekter AB, utfört en 
översiktlig geoteknisk undersökning samt sammanställt dessa undersökningar tillsammans med 
geotekniskt underlag från Trafikverket i en Markteknisk undersökningsrapport för det aktuella 
detaljplaneområdet.  

1.2. Syfte 
Syftet med den geotekniska undersökningen har varit att utreda grundläggningsförutsättningar 
samt översiktligt utreda områdets sättnings- och skredbenägenhet. I arbetet har undersökningar 
utförda av Trafikverket erhållits som underlag till detaljplanen. Kompletterande undersökningar 
har gjorts där underlag saknats och ny bebyggelse planeras.  
 
Undersökningen är av en översiktlig karaktär och behöver detaljeras i senare skeden under 
exploateringen. Denna PM syftar till att översiktligt beskriva markförhållanden, råd för byggnaders 
grundläggning och huruvida markförstärkningar kommer att erfordras kring dessa. PM behandlar 
inte Järnvägens utbyggnad, inom Trafikverkets mark, utan enbart områden där exploatering 
planeras som ansluter till järnvägsmarken inom detaljplanegränsen. 
 
Föreliggande handling är underlag för framtagande av detaljplan och ska inte utgöra del i 
förfrågningsunderlag eller bygghandling.         
 

2. Underlag 
Följande underlag nyttjas i denna PM: 

• Markteknisk undersökningsrapport upprättad av ELU Konsult, daterad 2020-09-11. I denna 
rapport finns även inarbetat undersökningar erhållna från Trafikverket.  

• Planförslag från AIX Arkitekter AB, senast erhållna version ”Situationsplan_201110.dwg” 

• Modellfiler för markplanering med höjdsättning, upprättade av AJ Landskap AB, daterade 
2020-11-10 (arbetsmaterial). 

• Grundkarta ”200706_Grundkarta Mälarbanan A1-A4_KaVs.dwg” erhållen 2020-08-12 

• Laserskanning ”Laserdata Mälarbanan Sweref 18 000.las” erhållen 2020-08-12 

• Presentationsmaterial (möte 2011-05-28) upprättade av Trafikverket ”Konstruktionsfrågor 
utifrån Solna stads skisser 2020-05-06.pdf”. 
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3. Aktuellt område för detaljplanen 
Detaljplanen, som omfattar järnvägsmark och anslutande markområden på ömse sida om 
järnvägsområdet, sträcker från Ekensbergsvägen i väster fram till Tomteboda i öster.  
Ekensbergsvägen korsar järnvägsområdet på bro och ligger vid Sundbybergs kommungräns. 
 
Parallellt med Ekensbergsvägen passerar även Tvärbanan på bro över spårområdet. Planområdets 
västra del ansluter till Solna Business Park med kontor och handel. Längre österut korsar 
genomfartsvägen Frösundaleden på bro och öster om vägen ligger stadsdelarna Skytteholm, norr 
om järnvägen, och Huvudsta söder om. Huvudstavägen som sträcker sig genom de ovan nämnda 
stadsdelarna korsar järnvägen på bro. Planområdets östra del angränsar till ett framtida 
exploateringsområde inom Solna stad som kallas Södra Hagalund.     
 
För läsbarheten har området i föreliggande PM delats in i delområden vid beskrivning av 
markförhållanden samt råd och rekommendationer avseende grundläggning och förstärkningar 
etc.  
 
Planområdet har i beskrivningstexterna avgränsats enligt följande.  

• Delområde 1 - Väster om Frösundaleden. 
• Delområde 2 - Mellan Frösundaleden och Nybogatans förlängning, söder om järnvägen.  
• Delområde 3 - Mellan Frösundaleden och Nybogatans förlängning, norr om järnvägen.  
• Delområde 4 - Öster om Nybodagatans förlängning fram till spårområdet i Tomteboda.  

 

 
Figur 1 Indelning av detaljplanen i delområden 

För den nya detaljplanen planeras exploatering inom delområde 1, 2 och 3. Inom delområde 4 
planeras ingen nyexploatering varför denna del inte berörs i föreliggande PM, mer än kortfattat 
och översiktligt.  
 
Mälarbanans utbyggnad från två till fyra spår kommer att medföra en breddning av befintligt 
spårområde. Inom planområdets västra del, mellan Solna Business Park och Lilla Alby, kommer 
spåren förläggas 2-8 meter under befintlig markyta i en trågkonstruktion. Inom tråget planeras en 
ny station byggas. På ömse sida om tråget planeras exploatering med kontor, dels ett kvarter norr 
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om järnvägen intill Arvid Nordqvist kafferosteri dels med nya kontorshus sydväst om järnvägen. 
Broar för gång- och cykeltrafikanter ska byggas över järnvägen för att binda ihop områdena på 
ömse sida om järnvägen samt utgöra en stationsbyggnad med biljetthall. 
 
Vidare österut, från Frösundaleden och fram till en gräns som ligger ungefär i Nybodagatans 
förlängning, planeras järnvägens spår att överdäckas med en betongtunnel. Exploatering med 
kontors- och bostadskvarter planeras på ömse sida om tunneln. Även en förskola planeras ligga 
norr om järnvägen i detta område. För att binda samman de nya kvarteren kommer vägar, 
gångstråk och grönytor förläggas ovanpå tunneltaket.    
  
Där betongtunneln avslutas planeras ett större kontorskomplex att överbrygga spårområdets fyra 
spår. Ett nytt gångstråk och torgytor planeras förläggas på ramper mot och som en passage över 
järnvägens betongtunnel mellan stadsdelarna Skytteholm och Huvudsta. Vidare österut planeras 
en ny station i Huvudsta. 
 
I kommande beskrivningar har de respektive kvarteren benämnts med nummer, kvarter 1 till och 
med kvarter 11, i enlighet med den namnsättnings som projektet använt, se Figur 2.   
 

 
Figur 2 Planerad exploatering inom detaljplanen, 2020-11-10. 
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4. Geologisk översikt 
Längs med aktuell sträcka råder geologiska förhållanden av typisk Mälardalskaraktär med låglänta 
lerområden som omväxlas med uppstickande fastmarksområden med morän och/eller berg. 
Lerorna har avsatts på silt, sand, grus och/eller morän men i undantagsfall även direkt på berg. 
 
Järnvägen har av naturliga skäl historiskt anlagts i lågområdena som huvudsakligen består av lera.  
På sträckan varierar lermäktigheterna generellt mellan ca 2 m och ca 12 m. Över leran finns 
fyllningsjord med varierande sammansättning och mäktighet. Längs ett antal sträckor går 
järnvägen intill högre belägna fastmarksområden. Ställvis finns berg i dagen i skärningar intill 
järnvägen.  

5. Område 1 - Väster om Frösundaleden 

5.1. Topografi och ytbeskaffenhet 
Området är i huvudsak relativt plant. Markytan som angränsar till Arvid Nordqvists kafferosteri i 
nordväst, norr om järnvägen, faller från ca +12 à +13 ned mot järnvägsområdet som ligger kring 
+11. Söder om och längs med järnvägen lutar markytan svagt från ca +11 à +12 närmast 
Sundbyberg till ca +10,5 à +11 vid ”Lokstallet” som ligger direkt väster om Frösundaleden.    
 
Inom planområdet utgörs markytan av befintlig järnvägsmark, med spår förlagda i ballast, som 
följer omgivande markytors nivåer. Utanför själva spårområdet förekommer främst hårdgjorda 
ytor samt mindre grönytor kring järnvägsspåren. Längs med järnvägens södra sida finns stora 
asfaltsytor som nyttjas som upplags- och parkeringsytor.  
  

 
Figur 3 Foto västerut mot Sundbyberg, vy över spårområdet och hårdgjorda parkerings- och upplagsytor. 

5.2. Befintliga vägar och byggnader 
I planområdets västliga del, närmast Sundbyberg, finns två broar över järnvägsspåren, en för bil-, 
cykel- och gångtrafik (Ekensbergsvägen) samt en separat bro för tvärbanan. På norra sidan om 
spåren finns en på- och avfartsramp till Ekensbergsvägen från Järnvägsgatan som går parallellt 
med järnvägen och ansluter till Sundbybergs station.  
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Längs med järnvägen finns stadsdelen Lilla Alby och Solna Business park med fastigheter för 
affärsverksamhet och kontor. På södra sidan, väster om Frösundaleden, finns ett äldre Lokstall 
inom planområdet.  
 

5.3. Markförhållanden 
Jordlagerföljden inom planområdet utgörs generellt av fyllning på lera. Under leran följer 
friktionsjord/morän och berg. Nedan följer kortfattat om markförhållandena inom de delar där 
bebyggelse planeras.   
  

 
Figur 4 Jordartskarta (röd = berg eller berg med tunt jordtäcke, skrafferad ljusgul = fyllning på lera, ljusblå = morän) 

Kvarter 10  
Undersökningarna visar omkring 3 m fyllning ovan ca 3-5 m lera. Under leran följer friktionsjord på 
berg. Djupet till berg är i utförda bergkontroller 12-15 m närmast järnvägen men minskar mot 
nordost. Tolkade bergnivåer variera från -5 - +0 vid järnvägen och +0 - +5 vid gränsen mot Arvid 
Nordqvist. Grundvattennivåer har under några korta mätperioder åren 2010/2011 resp. år 2015 
uppmätts på 2-3 m djup, motsvarande nivåer +8,5 till +9,4.     
 
Kvarter 11  
Inom aktuellt område för bebyggelse varierar jorddjupet relativt mycket. Undersökningar indikerar 
jorddjup från ca 3 m upp till ca 14 m. Jorden består av ca 1-3 m tjock fyllning som vilar på varvig 
lera. Fyllningens övre skikt är oftast en sandig och grusig fyllning men som lite djupare även är 
uppblandad med lera.  
 
Lerans mäktighet varierar mellan 1 m och 7 m. I den varviga leran finns ofta tunna finsandskikt. I 
ett område centralt inom kvarter 11 har någon meter med torv och gyttjig lera påträffats mellan 

Kv. 10 

GC 

Kv. 11 
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fyllning och lera. Under leran följer friktionsjord på berg. Grundvattenytan i området ligger enligt 
mätningar på omkring 2 m djup.  
 
Planerad GC-bro över järnvägen (markerat område GC) 
Liknande jordlagerförhållanden som Kvarter 10 och 11. Ett par meter fyllning ovan 4-6 m lera ovan 
friktionsjord på berg. Friktionsjordslagret närmast bergytan är tjockare på sydvästra sidan. 
Bergnivåer uppskattas ligga mellan ca +0 och +5.   
 

6. Område 2 - Öster om Frösundaleden, söder om järnvägen  

6.1. Topografi och ytbeskaffenhet 
Söder om spårområdet, från Frösundaleden och österut, sluttar marken ner mot en utbredd sänka 
i topografin. Spårområdet går från skärning till att gå på bank som ökar i höjd mot sänkans 
lågpunkt. I lågpunkten är järnvägsbanken ca 3 m i höjd. Vidare österut från lågpunkten stiger 
marken igen mot ett höjdområde. 
 

 
Figur 5 Foto taget österut i riktning mot svackans lågpunkt 

 

 
Figur 6 Foto taget västerut mot svackans lågpunkt 
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Inom svackans låglänta del är markytorna relativt plana med lokala områden som är utfyllda. Inom 
plangränsen finns bland annat ett område som är uppfyllt med stora block och sprängmassor, 
Figur 7. Området är överbeväxt med träd och buskage. I nära anslutning finns även en igenvuxen 
grusad yta, Figur 8. Planområdet gränsar i söder till en, ett par meter hög, jordbank som avgränsar 
mot en skolgård.  
 
Markytornas ytbeskaffenhet utgörs av järnvägsområde, hårdgjorda gång- och cykelvägar, en 
gammal ej nyttjad asfalterad väg (Figur 5), utfyllda partier samt grönytor med träd, gräs och 
buskage.   
 

 
Figur 7 Utfyllt område med block och sprängsten 

 
Figur 8 Gräsbevuxen grusad yta. 
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6.2. Befintliga vägar och byggnader 
I väster går Frösundaleden samt en gång- och cykelväg på separata broar över järnvägen. Öster om 
broarna och nedanför en slänt finns en hårdgjord upplagsyta samt en mindre lagerbyggnad invid 
järnvägsspåren (Figur 10).  
 
Inom planområdet finns en kvarlämnad vägdel (Oskarsrogatan), del av anslutningsramper till 
Huvudstaleden, som inte är i bruk idag (Figur 5). Tidigare nyttjades den övergivna vägytan 
temporärt för små studentbostäder.    
 
Inom området finns flertalet gång- och cykelvägar som bland annat går parallellt med järnvägen 
dels korsar genom planområdet och fungerar som anslutning till och från området. I sänkans 
lågpunkt finns en gång- och cykelpassage under järnvägen.  
 

 
Figur 9 Foto taget österut. Gång- och cykelväg som löper utmed järnvägen. 

 

 
Figur 10 Foto taget mot väster. Upplagsytan inom järnvägsområdet. 
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6.3. Markförhållanden 
Jordlagerföljden inom planområdet, söder om järnvägen, utgörs generellt överst av fyllning på 
lera. Under leran följer friktionsjord/morän och berg. Ställvis finns berg i dagen eller ytnära berg 
inom området. Nedan följer kortfattat om markförhållandena inom de delar där bebyggelse 
planeras.    

 

 
Figur 11 Jordartskarta (röd = berg eller berg med tunt jordtäcke, skrafferad ljusgul = fyllning på lera, ljusblå = morän) 

Kvarter 1 (1A och 1B) 
Kvarteren ”skär in” i den befintliga vägbanken till Frösundaleden och Huvudstaleden samt fd. 
anslutningsramper varför markytan varierar relativ mycket, från ca +14 till ca +23. Fyllningslagret 
är nedanför vägbanken omkring 1-2 m tjockt och består framförallt av sandigt grus och stenar men 
även lerinblandning förekommer. Fyllningsmäktigheten ökar mot/under vägbankarna och 
innehåller även stora stenar och block. Fyllning uppemot 6-7 meter har noterats i några borrhål.  
 
Under fyllningen utgörs jordlagren i huvudsak av torrskorpelera med silt- och sandskikt på en 
friktionsjord som benämnts som sandig siltmorän. Mitt i kvarter 1A har även någon meter med lös 
lera påträffats. Djupet till berg varierar mellan 1 m och 12 m i undersökningspunkterna, med 
bergnivåer som i huvudsak ligger mellan +10 och +15,5, undantag är en punkt mitt i kvarter 1A där 
bergytan ligger på ca +6. 
 
Grundvattenytan har uppmätts under åren 2015 till 2018 på nivåer från +12,3 till +14,3.   
 
Kvarter 3 
Den gamla kvarlämnade vägbanken ligger inom ytan för kvarteret. Banken är ca 3-4 m hög. 
Fyllningens tjocklek är i undersökningspunkter bredvid och i bankslänten ca 1-3,5 m, bestående av 
grus och sand, men även torrskorpelera förekommer. Sannolikt är fyllningen minst 5-6 m i läge för 
banken och kan innehålla grövre fraktioner.  
 

Kv. 1A 

Kv. 1B Kv. 3 
Kv. 4 

Kv. 5 
Kv. 9 
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Närmast järnvägen är jorddjupen ca 3 à 4 m och består av fyllning, någon till ett par meter 
torrskorpelera som vilar på sandig siltmorän. Intill järnvägen ligger bergytans nivå kring +12 - +13. 
Enstaka sonderingar, en väster om och en söder om kvarteret, visar att bergytan faller av till  
ca +7 à +8. I dessa djupare sonderingspunkter har 3,5 m respektive 5 m lös lera påträffats under 
torrskopan.  
 
Ett nyinstallerat grundvattenrör som pejlades i augusti 2020 visade en grundvattenyta på +15,2, en 
nivå som bedöms ligga över torrskorpebildningen inom kvarteret.     
 
Kvarter 4  
Den övergivna vägbanken finns även i läge för kvarter 4 och är upp till ca 3 m hög. Angränsande till 
kvarteret finns även en mindre bank för gång- och cykelvägen som löper parallellt med järnvägen. 
Undersökningar inom kvarteret, i läge för gc-vägen och nedanför vägbanken, visar att jordlagren 
överst består av ca 0,5-1,5 m fyllning. I läge för vägbanken uppskattas fyllningslagret dock till ca 3 
à 4 m. I provtagningspunkter består fyllningen av sand, grus och torrskorpa.  
 
Under fyllningen följer ca 1-2 m torrskorpelera på ca 1-2 m sandig och siltig morän. I östra delen 
finns ytnära berg med bergnivåer på ca +14 à +15. I västra delen har bergytan påträffats på nivå 
omkring +10.  
 
Inga grundvattenrör finns inom kvarterets yta.  

 
Kvarter 5  
Kvarteret ligger intill sänkans lågpunkt. Både djup till berg och lerans tjocklek ökar från söder mot 
norr. Bergnivåer söder om kvarteret har påträffats på +10 till +14 medan berget på norra sidan av 
kvarteret ligger kring nollnivån (±0,5).  
 
Jordlagerföljden utgörs av en blandad grusfyllning på torrskorpelera och lera som vilar på 
friktionsjord/morän. Jorddjupen variera mellan 1,5 m och 12 m. Lerlagret är upp till ca 6 m tjockt 
och innehåller tunna finsandskikt.  
 
Grundvattennivån har varierat mellan +6 och +8,3 under åren 2015-2017. Ett nyinstallerat rör 
visade nivå +7,7 i augusti 2020.        
 
Gångstråk/torgyta och Kvarter 9 (södra delen) 
Jorddjupet varierar även inom detta område relativt mycket. I söder så ligger bergytan i 
undersökningspunkter varierande från nivå ca +3 till ca +10. Berget faller mot norr till ca -2 vid den 
befintliga järnvägsbanken.  
 
Jordlagren består till stor del av lera, med en ökande tjocklek mot norr. Intill järnvägen är lerans 
tjocklek ca 8-10 m. Över leran finns fyllning av olika fraktioner såsom exempelvis grusig sand och 
sandig siltig lera. Under leran följer friktionsjord på berg.  
 
Grundvattennivån har i augusti 2020 uppmätts på nivå +6,0 i ett nyinstallerat rör. Nivån bedöms 
vara ett lågt värde under årsvariationen, varför högre grundvattennivåer kan förväntas under året.        
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7. Öster om Frösundaleden, norr om järnvägen  

7.1. Topografi och ytbeskaffenhet 
Området har stora topografiska variationer där järnvägen närmast Frösundaleden i norr gränsar till 
ett höjdområde. En bergskärning tillsammans med en betongmur avgränsar det lägre belägna 
spårområdet från den befintliga gångvägen som går utmed järnvägen, se Figur 12.  
 

 
Figur 12 Foto taget österut från bro över järnvägen. Bergskärning och stödmur längs med spårområdets norra sida. 

Vidare österut längs med norra sidan av järnvägen så passeras höjdområdet för att därefter 
fortsätta ner mot en svacka i terrängen. Det är en relativt bred sänka, som löper i nord-sydlig 
riktning, innan ett nytt höjdområde tar vid längre österut. Markytorna längs med järnvägen sluttar 
från höjdområdena mot lågpunkten av denna sänka. I sänkans lågpunkt är banken ca 3 m hög.  
 
Ytskikten i området består varierande av asfalterade ytor samt grönytor med gräs, träd och 
buskage. Berg i dagen förekommer inom området.  
 

7.2. Befintliga vägar och byggnader 
Området angränsar till ett befintligt bostadsområde med flerbostadshus omgivna av gång- och 
cykelvägar, körvägar och grönytor. En befintlig lekplats finns likaså. Längs med spårområdet ligger 
större parkeringsytor (Figur 13). I sänkas lågpunkt finns en gång- och cykelpassage under 
järnvägen (Figur 14). 
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Figur 13 Foto taget österut. Parkeringsytor längs med järnvägen.  

 

 
Figur 14 Gångport under järnvägen i sänkan.  
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7.3. Markförhållanden 
De geologiska förutsättningarna inom planområdet, norr om järnvägen, utgörs varierande av 
höjdområde med berg i dagen eller berg med tunt jordtäcke samt område med fyllning på lera. 
Under leran följer friktionsjord/morän och berg. Nedan följer kortfattat om markförhållandena 
inom de delar där bebyggelse planeras.    

 
Figur 15 Jordartskarta (röd = berg eller berg med tunt jordtäcke, skrafferad ljusgul = fyllning på lera, ljusblå = morän) 

Kvarter 2 
Kvarteret ligger intill en höjd med tunt jordtäcke av morän på berg. I undersökningspunkter 
utförda längs med södra delen av kvarteret stiger berget från ca +14 till ca +17 från Frösundaleden 
och österut. Sannolikt stiger bergytan även mot norr inom kvarteret. Jordlagren består av fyllning 
på lerig silt och sandig silt. Jorddjupet är i undersökningspunkterna 2-3 m.  
 
Grundvattenytan har mätts upp mellan +17 och +18. 
 
Kvarter 6       
Kvarteret planeras inom område med ytnära berg. En sonderingspunkt finns i södra kanten av 
kvarteret och visar fyllning på friktionsjord ner till ca 5 djup. Berget ligger på +14. Bedömningsvis 
stiger berget relativt snabbt mot norr.   
 
Kvarter 7 
Kvarteret ligger delvis i läge för den befintliga skärning som finns mot spårområdet. Markytan 
faller från ca +19 i nordvästra hörnet till ca +14 i östra delen. Berget faller i utförda 
undersökningspunkter från +15 à +16 till ca +8. Jorddjupet varierar från några decimetrar upp till 
ca 5,5 m i utförda sonderingspunkter som ligger utmed norra sidan av kvarteret.  
 

Kv. 2 

Kv. 8 

Kv. 9 
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Jordlagren utgörs av fyllning på friktionsjord. Provtagning av fyllningen visar grus och grusig siltig 
sand. Block har påträffats i flertalet av punkterna i friktionsjorden inom sista metrarna närmast 
bergytan.     
 
Kvarter 8 
Markytan faller från ca +14 till ca +11 längs med kvarteret från väster mot öster. Kvarterets södra 
sida skär in i järnvägsbanken som ligger kring +14. Berget ligger på nivåer mellan ca +0,5 och  
ca +3,5.  
 
Jordlagren utgörs av fyllning ovan torrskorpelera och varvig lera som vilar på friktionsjord. 
Jorddjupet är mellan ca 10-14 meter. I undersökningspunkterna så ökar lerlagret från ca 2 m till ca 
7 m i riktning från nordväst mot öster och söder. Samtidigt minskar friktionsjorden under leran 
från omkring 6 m till 1 à 2 m.     
 
Den varviga leran innehåller silt- och finsandsskikt. Fyllningen innehåller grus och sandig siltig 
torrskorpelera i utförda provtagningspunkter. Fyllningen omfattar även material från 
järnvägsbanken, vilken dock inte har undersökts i nuläget. 
 
Grundvattenytan har observerats i maj 2020 strax nordost om kvarteret på nivå +7,7.     
 
Kvarter 9 (norra delen) 
Markytorna norr om befintlig järnvägsbank ligger från ca +10,5 till ca +12. Spårbanken är ca 3 m 
hög med bankhöjder på ca +14. På norra sidan finns överst ca 3 meter fyllning bestående av 
mullhaltig sandig siltig lera. Under fyllningen följer omkring 8-9 m lera som överst är 
torrskorpefast. Leran är varvig med tunna silt-/sandskikt och även tunna sulfidskikt. Under leran 
följer friktionsjord på berg.  
 
Grundvattenytans nivå har mätts upp mellan +5,9 och +7,1 under åren 2016 till 2018. 
   

8. Område 4 - Östra delen (öster om Nybodagatans förlängning)  

8.1. Befintliga förhållanden (topografi, ytbeskaffenhet, mm.) 
Inom denna del omfattar planområdet en korridor som bara berör själva järnvägsmarken, ingen 
nyexploatering utöver järnvägens utbyggnad planeras för aktuell detaljplan. Området beskrivs 
därför endast kortfattat och översiktligt.  
 
Järnvägen passerar ett höjdområde på sträckan och går där i jord- och bergskärning. I övrigt går 
spåren i nivå med omkringliggande markytor eller på bank. Två passager passerar järnvägen, en 
bro vid Huvudstagatan samt en obevakad övergång för gång och cykeltrafik öster om bron. Hur 
järnvägen passerar aktuellt området framgår bland annat av fotografier tagna från vägbron Figur 
16 och Figur 17. 
 
 



 PM GEOTEKNIK Sida  16(25)
 

 Uppdragsnamn Uppdragsnummer 

 Mälarbanan DP, Solna 40310 
Upprättat av Ort, datum Dokumentnummer 

ANRU/SEAD Stockholm 2020-11-20 PM-G01 
 

 

 

 
Figur 16 Fotovy mot väster från Huvudstagatan som korsar järnvägen på bro. Järnvägen går i skärning. 

 
Figur 17 Fotovy taget österut från Huvudstagatan som korsar järnvägen på bro. Järnvägen går i nivå med omgivande mark. 

Längre österut, på delsträckan närmast Tomteboda, så går järnvägen på en hög bank med slänt 
ner mot norra sidan av järnvägen där parkeringsytor finns (Figur 19). Innan denna slänt tar vid så 
finns en betongklädd permanent spontkonstruktion som tar upphöjdskillnaden, eftersom 
bankslänt inte ryms, och avgränsar järnvägen längs med kontorsbyggnaderna som här ligger norr 
om spårområdet (Figur 18).    
 



 PM GEOTEKNIK Sida  17(25)
 

 Uppdragsnamn Uppdragsnummer 

 Mälarbanan DP, Solna 40310 
Upprättat av Ort, datum Dokumentnummer 

ANRU/SEAD Stockholm 2020-11-20 PM-G01 
 

 

 

 
Figur 18 Permanent spont, betongklädd. Norr om järnvägen. 

 
Figur 19 Fotovy norra sidan mot Tomtebodas spårområde. Hög gräsbevuxen järnvägsbank. 

8.2. Översiktliga markförhållanden 
Längs med aktuell sträcka passerar järnvägen områden med berg i dagen eller ytnära berg dels 
väster om Huvudstagatan dels i östra delen vid Tomteboda. Öster om Huvudstagatan utgörs 
jordlagren av ett lerområde som överlagras med fyllning.   
 

 
Figur 20 Jordartskarta (röd = berg eller berg med tunt jordtäcke, skrafferad ljusgul = fyllning på lera, ljusblå = morän) 
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9. Planerad bebyggelse och grundläggning  

9.1. Generellt 
I områden med lera kan pålgrundläggning för byggnaderna förutsättas. Vid växlade jorddjup kan 
blandad grundläggning bli aktuellt med varierande pålar, plintar och med packad fyllning på berg. 
Vid källare ska särskild hänsyn tas till grundvattensituationen under och efter byggnationen. 
Eventuellt kommer vattentäta sponter krävas temporärt runt om schakterna för att kunna arbeta i 
torrhet och för att undvika omgivningspåverkan.   
 
Särskilda krav och bestämmelser för temporära konstruktioner, belastningar/uppfyllnadner och 
schakter nära spårområdet ska stämmas av med Trafikverket vid projektering.  
 
Framtida grundläggningsnivåer är inte kända i dagsläget. Rekommendationer avseende 
grundläggning behöver ses över i detalj under projektering av kvarteren, då även kompletterande 
undersökningar utförs för respektive byggnad.  
 
Ingen exploatering utöver järnvägsutbyggnaden planeras på sträckan efter Nybodagatans 
förlängning (område 4). Denna del behandlas inte i denna PM. Trafikverket ombesörjer 
grundläggning och andra geotekniska åtgärder för järnvägsutbyggnaden och dess anslutning till 
befintlig mark.  
 

9.2. Planerad bebyggelse väster om Frösundaleden (område 1) 
Väster om Frösundaleden planeras nya kontorsbyggnader. Ett nytt kvarter, benämnt kvarter 10, 
vid Arvid Nordqvist kafferosteri planeras uppföras med 4-10 våningsplan. För kvarter 11 som 
planeras ligga utmed södra sidan om tråget planeras våningsplanen variera från ett plan till 7 
våningsplan.  
  

 
Figur 21 Planerad bebyggelse väster om Frösundaleden 
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På aktuell delsträcka ska Mälarbanans spår, som genom Sundbyberg är nedsänkta i en tunnel 
under mark, stiga upp mot marknivån inom en trågkonstruktion. Vidare planeras en GC-bro och 
biljetthall brygga över spårområdet och tråget.  
 
Inom områdena för bebyggelse varierar jorddjupet relativt mycket. Grundläggningssätt för 
byggnaderna kommer främst vara pålning, vilket även gäller för GC-bron. Eventuellt blir det 
aktuellt med plintar eller borrade korta pålar inom kvarter 11.  
 
Om det blir aktuellt med källare kommer sannolikt omfattningen med korta pålar och plintar öka. 
Vid källare kommer grundläggningsnivån ligga under grundvattenytan, vilket särskilt ska beaktas i 
det temporära byggskedet med vattentäta sponter.  
 

9.3. Planerad bebyggelse öster om Frösundaleden (område 2 och 3) 
Öster om Frösundaleden planeras nya kvarter bebyggas på ömse sida om den betongtunnel som 
järnvägen ska förläggas i. Gator och parkmark kommer delvis att anläggas på tunneltaket som 
ansluter till kvarterens entréer. Planerade markytor följer därför här tunneltakets stigning i 
riktning österut, ca 1 m över nivå för tunneltakets överkant.  
 
 

 
Figur 22 Kvarter öster om Frösundaleden 

Last på tunneltak har begränsats i ett avtal mellan Solna Stad och Trafikverket. Enligt avtalet kan 
och får Staden på egen bekostnad anlägga allmän platsmark (gata, gc-trafik, park etc) på 
tunneltaket enligt lastförutsättningarna (BK1 eller (BK2 + 10 kN/m2) eller 20 kN/m2). Staden får 
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vidare på egen bekostnad inom Trafikverkets blivande järnfastighet utföra eventuell motfyllning 
mellan tunnel-/trågvägg och fastighetsgräns för blivande järnvägsfastighet. 
 
För belastning på tunneltaket innebär detta att ca 1 m uppfyllnad kan göras på taket där ingen 
annan typ av belastning förekommer i form av trafik eller andra typ av objekt. Där gator ska 
anläggas med BK2-tarfik kan uppfyllnaden bara motsvara en tjocklek av ca 0,5 m. Om BK1 trafik 
planeras ska den anläggas utan fyllning med asfalt på skyddsbetong.  
 

 
Figur 23 Principskisser belastningar på tunneltak spår (TRV presentationsmaterial vid möte 28 maj 2020 "Konstruktionsfrågor 

utifrån Solna stads skisser") 

Uppfyllnaden i utrymmet mellan tunnel och huskropparna blir ofta stora och betydande. 
Exempelvis blir uppfyllnaden vid kvarter 3-5 från ca 4 m tjock upp till ca 11 m. Där fyllnadshöjden 
är som störst är lerlagret som störst. För uppfyllnader i den här storleksordningen kommer 
sättningar att utbildas i lerlagret om inte förstärkningar utförs. Sättning kommer även uppkomma i 
fyllningslagret.  
 
Enligt uppgift ska markförstärkning utföras av Trafikverket till 8,5 m utanför centrum spår, se Figur 
24. Denna grundförstärkning måste anpassas till planerad markyta upp till husets entréer, ca 1 m 
ovanför tunneltakets nivå. Vid behov kan lättfyllning användas för att minska belastningen. En 
länkplatta från husentréer kan minska ojämna sättningar mellan de olika konstruktionsdelarna.   
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Samordning med Trafikverket erfordras för att säkerställa att marken förstärks för planerade 
marknivåer. På norra sidan är det framförallt vid kvarter 8 och 9 där lera förekommer som 
geotekniska förstärkningsåtgärder behövs.  
 

 
Figur 24 Principskiss förstärkning 8,5 m utanför centrum spår (TRV presentationsmaterial vid möte 28 maj 2020 

"Konstruktionsfrågor utifrån Solna stads skisser") 

Kvarter 1A och kvarter 1B 
Intill Frösundaleden, på södra sidan om framtida järnvägstunneln, planeras ett kvarter för kontor 
och ett för bostäder. Kvarter 1A för kontor med 7 våningar och kvarter 1B bostäder med 
varierande 6-9 våningsplan. Garage planeras inom kvarteren.  
 
Dagens markytor har stora nivåskillnader inom aktuellt område. Nivåer för kommande markytor 
runt om kvarteren ligger från ca +20 till ca +22. Med ett garageplan under mark, med en trolig 
grundläggningsnivå omkring +16 - +17, kommer grundläggningen utföras över grundvattenytan. 
 
Planerad marknivå på västra sidan om kvarteret 1A ligger på ca +21 medan den närliggande gc-
vägen, som kommer från tunnel/port under Huvudstaleden, ligger på ca +17,8. En slänt med 
nivåskillnad om drygt 3 m kan, om släntlutningen blir för brant, behöva kombineras med en 
stödmur som tar upp del av nivåskillnaden.   
 
Med en grundläggningsnivå kring +16 à 17 så tyder de geotekniska undersökningarna på att det 
blir blandad grundläggning för båda kvarteren, dvs kombinerat pålar, plintar och ev. på berg, 
eftersom bergytan varierar mellan ca +6 till +16 i utförda sonderingspunkter. Inom kvarter 1B 
saknas undersökningar inom den södra delen. 
 
Värt att notera för kommande schakter är att inom den befintliga kvarlämnade vägbanken så finns 
tjock vägbanksfyllning innehållandes block. För byggnation av garage intill Frösundaleden kan 
temporärt sponter bli aktuellt.  
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Kvarter 2 
Kontor i 7 våningar med garage, planeras norr om järnvägen direkt öster om Frösundaleden. 
Grundläggningsförutsättningarna på platsen ger en trolig plattgrundläggning på packad fyllning på 
berg/avschaktat berg eller packad fyllning på fast lagrad friktionsjord på berg.   
 
För grundläggning av kvarter 2 kan sannolikt bergschakt bli aktuellt, framför allt mot norr där 
berget bedöms stiga. Inga grundläggningsnivåer är kända i nuläget. I det fall garage byggs som ett 
undermarksgarage blir det troligen bergschakt inom större delen av ytan. 
 
GC-bron som ligger intill Frösundaleden kommer att ersättas med en ny konstruktion över 
järnvägsområdet. Även vägbron behöver anpassas för att fungera med nya spårlägen.  
 
I nuläget finns inga säkra uppgifter om planerade marknivåer runt kvarter 2. Gångvägen och nya 
GC-bron skär eventuellt in i Frösundaledens nuvarande vägbank. Vägens stabilitet behöver 
säkerställas och lösning med stödmurar kan eventuellt erfordras. Beroende på vilka nivåer som 
planeras på norra sidan om kvarter 2 kan eventuella nivåskillnader behöva lösas med stödmur 
och/eller bergskärning. 
 
Kvarter 3, 4 och 5 
Söder om betongtunneln, vidare österut efter kvarter 1, planeras bostäder med huvudsakligen 5-7 
våningsplan. Inom kvarter 4 planeras en huskropp i 10 våningsplan. Garage planeras inom 
kvarteren.       
 
Grundläggning av huskroppar utförs troligen till stor del med pålning för kvarter 3 och kvarter 5. 
Ställvis kan annan typ av grundläggning bli aktuell där lerlagret saknas eller är litet, vilket är 
beroende av grundläggningsnivåerna. Inom kvarter 4 finns ett grundare område med ytnära berg 
där huset kan plattgrundläggas, men troligen blir även plintar eller korta pålar aktuellt inom delar 
av kvarteret.  
 
Vid grundläggning ska även beaktas att vid uppfyllnader under husen så ska sättningsbenägen lera 
förstärkas eller lasten viktkompenseras för med lättfyllning för att inte riskera sättningar som 
skapar hålrum mellan en pålad platta och en undergrund som sätter sig.    
 
Huruvida det blir schakt under grundvattenytan för garagen är oklart i nuläget. Med en våning 
under planerad mark kommer källarnivån att ligga över grundvattenytan.  
 
Gator och parkmark kommer delvis att anläggas på tunneltaket som ansluter till kvarteren. 
Planerade markytor i riktning österut följer därför på norra sidan tunneltakets stigning (ca 1 m 
över nivå för tunneltakets överkant) från ca +20 till +22,4. På södra sidan planeras markytorna 
istället sjunka utmed kvarteren, från ca +21,5 till +16,5. 
 
Uppfyllnadshöjder längs med kvarterens södra sidan är omkring 3-5 m men ökar i fyllnadshöjd 
mellan kvarteren i riktning mot tunneln och blir upp till ca 5 meter mellan kvarter 3 och 4, ca 7 m 
mellan kvarter 4 och 5 och ca 11 m öster om kvarter 5. Förstärkning för uppfyllnader behöver 
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göras där det förekommer sättningsbenägen lera vilket främst noterats i västra och södra delen av 
kvarter 3 och inom kvarter 5 (frånsett kvarterets södra och västra del).     
Exempel på förstärkningar är:  

• Lättfyllning som full eller delvis viktkompensation 

• Inblandningspelare, tex. kalk/cementpelare eller andra inblandningsmedel som 
förstärkning av lerlagret. 

• Bankpålning  

• Påldäck 
 
Val av förstärkningsmetod beror bland annat av fyllnadshöjd, lermäktighet och sättningskrav. 
Sannolikt kommer olika förstärkningar bli aktuellt för att anpassa till varierande förutsättningar 
och till övergångar mellan fast och lös undergrund.  
 
Gångstråket över tunneltaket 
Mellan kvarter 5 och kvarter 9 planeras ett promenadstråk från södra sidan om järnvägen till norra 
sidan över tunneltaket. Parallellt med stråket ska torgytor anläggas intill kvarter 9. För att ta upp 
de stora höjdskillnaderna mellan omgivande mark och tunneltak så blir det en bred ramp från 
södra sidan och trappor på norra.  
 

 
Figur 25 Gångstråk och torgytor i ramp över tunneln 

Uppfyllnadshöjden för rampen blir från ca 3 m vid gatan i söder upp till ca 11 m intill tunneln.   
I detta område är lermäktigheterna som störst ca 10 m. Här kommer robusta åtgärder att krävas 
dels ur sättningssynpunkt dels ur stabilitetssynpunkt.  
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Möjliga tekniska lösningar är exempelvis bankpålning eller inblandningspelare (kc-pelare) i 
kombination med lättfyllning. Detsamma gäller för uppfyllnaderna under trappkonstruktionerna 
på norra sidan. Norra sidans utformning med trappor är sannolikt mer känslig för ojämna 
sättningar varför en mer robust lösning med påldäck kan komma att krävas.  
 
Kvarter 6 - förskola 
Inom kvarter 6, som ligger på norra sidan om betongtunneln, planeras en förskola i 3 plan.  
Bygganden grundläggs med platta/sulor på packadfyllning på fast lagrad morän eller berg. Det ska 
observeras att berget kan falla brant mot söder, vilket kan medför att borrade pålar kan komma 
att krävas. Det är i nuläget oklart om det blir aktuellt med bergschakt.  
 
Kvarter 7 och 8 
På norra sidan om betongtunneln, mitt emot kvarter 4 och 5, planeras bostadskvarter 7 och 8. 
Antal våningar ska variera mellan 5-15 våningsplan. Inom kvarteren ska parkeringsgarage finnas.    

 
Inom kvarter 7 varierar grundläggningsförutsättningarna varför blandad grundläggning blir 
aktuellt. I västra delen kan grundläggning göras med packad fyllning på berg eller fast lagrad 
morän för att troligen övergå till pålning i den östra delen. För Kvarter 8 är pålning aktuellt. 
 
Hur marken mellan kvarter 7 och 8 ska utformas är oklart. Om uppfyllnader görs mot 
tunnelväggen ska sättningsproblematik beaktas och samordning ske med Trafikverket. Markytorna 
på kvarterens norra sida anpassas till befintliga nivåer.    
 
Kvarter 9 
Kvarter 9, ett kontorskomplex med 7-9 våningsplan med parkeringsgarage, planeras överbrygga 
järnvägens betongtunnel. Kvarteret kommer troligen i sin helhet att pålas. Lasterna från huset ska 
föras ner på ömse sida om tunneln.  
 
Uppfyllnadhöjder för gatan söder och öster om kvarteret (södra sidan) är omkring 3-4 m. Slänter 
eller stödmurar erfordras för att ansluta nivåerna mot omgivande markytor. Åtgärder för 
sättningar erfordras såsom lättfyllning eller inblandningspelare med exempelvis kalk/cement. 
Projekterad åtgärd ska även omhänderta eventuella stabilitetsproblem för gatan.   
  
Uppfyllnad väster om kvarter 9 beskrivs i tidigare avsnitt ”Gångstråket över tunneltaket”.    
 
I södra delen av kvarteret finns ett område som är uppfyllt med stora block och sprängmassor. 
Massorna behöver sannolikt schaktas bort vid grundläggningen och påverkar schaktarbetet.      
 

10. Radon 
Den översiktliga markradonundersökningen indikerar att förhöjda radonhalter i inomhusluften kan 
komma att uppstå. Det är upp till respektive ansvarig konstruktör att tillse att erforderliga 
åtgärder tas för att täta genomföringar i grundläggning och utforma tätskikt så att gällande krav på 
inomhusluften uppfylls med avseende på radon. Radonundersökning bör utföras på fyllning i läge 
för plattan inför grundläggning.  
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11. Sammanfattning om sättningar  
Vid uppfyllnader på marken kommer geotekniska åtgärder att erfordras för att undvika att 
sättningar utbildas i finkoriga jordar som silt, lera och i lager med organiska jord av torv och gyttja. 
Geotekniska åtgärder kan till exempel vara kompensation med lättfyllning eller markförstärkning 
där leran förstärks.  
 
Ledningsanslutningar in till byggnaderna ska projekteras så att ledningarna klara eventuella 
differenssättningar mellan det pålade huset och marken utanför huset. Vid uppfyllnader för vägar 
så kan sättningsreducerande åtgärder krävas. 
 
Vid källare måste grundvattensituationen beaktas under både utförande och i permanent skedet 
för att inte orsaka grundvattensänkningar i området som i sin tur kan medföra marksättningar.  
 

12. Sammanfattning om skredrisker  
Alla typer av höjdskillnader med slänter och stödmurar ska i detaljprojekteringen omhänderta 
stabilitets- och rasrisker genom att anpassa geometrier med lämpliga släntlutningar och med 
förstärkningsåtgärder där behov finns. Den planerade bebyggelsen utgör inte skredrisk i 
permanentskedet om åtgärder vidtas enligt ovan.  
 
I detta sammanhang ska i synnerhet gångstråkets ”breda ramp” över tunneln beaktas eftersom 
höjdskillnaden är mycket stor mellan tunneltak och lersänkan där gångstråket planeras. Detta 
gäller även norra sidans trappor och ramper.   
 
I utförandeskedet måste stabiliteten hanteras genom att projektera stabila schaktslänter och där 
behov finns använda temporära spontkonstruktioner.  


