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1

Uppdrag, Syfte

Cowi AB har utfört översiktlig geotekniskutredninginom ett markområdeintill befintliga EtiopiskaOrtodoxaKyrkan i Hagsätrapå uppdragav EtiopiskaOrtodoxaKyrkan. Föreliggandeuppdragomfattargeotekniskutredningför nybyggnadav kyrka
som underlagför detaljplan.Områdetär belägeti Stockholmsstad.
Syftet medundersökningenär att ta fram projekteringsförutsättningar
och förslag avseendeschaktoch grundläggningför nybyggnationavkyrka i Hagsätra.Frågorom
bergschakt,sprängningoch andrabergtekniskafrågor ingår inte i uppdraget.
Dennahandlingär framtagensom underlagför projekteringoch ej avseddatt ingå i ett
förfrågningsunderlag.

2

Utförda undersökningar

Resultatetav utfördageotekniskaundersökningarredovisasi separathandling”Marktekniskundersökningsrapport/Geoteknik
(MUR/Geo)” medCowi uppdragsnummer
A207847,daterad2020-08-28.Samtliganivåeri dennarapportredovisasi höjdsystemet RH 2000.

2. 1

Tidigare utförda geotekniska

undersökningar

Tidigare geotekniskaundersökningarinom det aktuellaområdetär inte kända.

2. 2

Nu utförda geotekniska

undersökningar

Den geotekniskaundersökningenhar utförts underjuni 2020 av fältgeoteknikerRonny
Kratz medborrbandvagnGeotech604DD (nr 16518).
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Inmätningav totalt 8 styckenundersökningspunkterna
har utförts medGPSoch totalstationav JohnBucher,COWI. Koordinatsystemär Sweref99 18 00 och höjdsystem
är RH2000.
Undersökningenomfattarviktsonderingi 6 punkter,jordbergsonderingi 5 punkter,
stördjordprovtagningi 2 punkter,ostördprovtagning(kolv) i 1 punkt samtinstallation
av 1 öppetgrundvattenrörmedfilterspets.
Upptagnastördajordprov har analyseratsvid geoteknisktlaboratoriumMitta medavseendepå jordart, materialtypoch tjälfarlighetsklass.
Rutinanalyshar utförts på ostördalerproverfrån tre nivåer.Kompressionsförsök
(CRS) har utförts på proverfrån 2 nivåer.

3

Objektsbeskrivning

Områdetär belägenstrax söderom den befintliga EtiopiskaOrtodoxaKyrkan i Hagsätraoch begränsasav en gångvägi österoch av Pålsbodagränd
i väster.Projektetinnehålleren byggnadsom ska användassomkyrka. Byggnationeninnehållerca 2656
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5

kvm BTA. – se illustrationsplannedan.Situationsplansomanväntsför uppdragetär
upprättadav BelatchewArkitekter, skisssituationsplan,daterad2020-05-06.

Bild 1 – Situationsplan Etiopiska Kyrkan, Hagsätra från Belatchew Arkitekter,
plan, daterad 2020-05-06.

skiss situations-

Enligt ovan nämndaunderlagangeslägstagolv på +32,39.

4

Befintliga förh ållanden
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Områdetbeståridag i huvudsakav en fotbollsplansamtgräsmattamedbuskaroch
träd. Områdetär plant mensluttarsvagtfrån de högstanivåernai södermot de lägsta
nivåernai norr.
Inom områdetfinns en fotbollsplanmedstaketrunt omkring. Utöver den har inga befintliga konstruktionerpåträffatsinom området.Markförlagdaledningarfinns utefter
Pålsbodagränd
i västoch gångvägeni östersamtkorsarområdetpå två ställeni nordostlig riktning.

5

Mark- och jordl agerförhållanden

NedanangivnanivåeravserhöjdsystemRH2000.
Beskrivningav mark- och jordlagerförhållandenavserförhållandensområddevid
undersökningstillfälleti juni 2020.
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5. 1

Markförhållanden

Inom områdetvarierarmarkytansnivå från ca +31,1till +32,4enligt den utsättning
och inmätningsom utförts i projektet.

5. 2

Jordlagerförhållanden

Den utfördaundersökningenvisar att i områdetbestårjordlagrethuvudsakligenöverst
av 1,4 – 1,9 m fyllningsjord på 0,9 – 3 m torrskorpeleraovan 1,2 – 3,2 m lera på 0,3 –
1,3 m friktionsjord på berg.I undersökningspunkterna
20CW04och 20CW06består
jordlagretav 1 – 1,2 m fyllning på berg.
I undersökningspunkterna
20CW03-20CW08påträffadesen del störrestenfraktioneri
fyllningsmassorna.
Två block har genomborratsvid jord-bergsondering,ett i undersökningspunkt
20CW04och ett i 20CW07.
Undersökningspunkt
Fyllningen i de upptagnaprovernabestårav humushaltigsandigsiltig torrskorpelera
med gruskorneller växtdelarsamtsandigtgrus,delvis krossatmaterial.Materialtyp
och tjälfarlighetklasshar bestämtstill 2 och 5B respektive1 och 4.
Leran bestårav rostfläckig varvig torrskorpeleramedenstakatunnasiltskikt, rostfläckig torrskorpelerasamtvarvig lera och rostfläckig varvig lera medenstakatunna
siltskikt (torrskorpekaraktär).
Materialtypoch tjälfarlighetsklassför bådetorrskorpelera och lera har bestämttill 4B och 3.
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Jorddjupeti de undersöktapunkternaär somstörsti nordvästoch sydöstdär bergytans
nivå är som mestca 10,3 m respektive7,5 m undermarknivå,vilket motsvararnivå
+20,7 respektive+24,9.I övriga jord-bergsonderingar
har bergytansnivå bestämtstill
mellan 1,2 m och 2,9 m djup från markytan.

5. 3

Marksättningar

och Stabilitet

Ställvis blir uppfyllnadaktuell medupp till ca 1,3 m ovanbefintlig marknivå,speciellt
i den norradelen.Detta kommerledatill oönskadesättningarom inte åtgärdervidtas.
CRS-försökenpå leranvisar att leranär normalkonsoliderad.Det innebäratt om last
påförsovanlerankommersättningarmedtiden att utbildas.
Leran har ett förkonsolideringstryck ´c=137 kPapå djupet4,5 m undermarkytanrespektive ´c=77 kPapå djupet6,5 m. Övriga parametrarframgårav bilaga 3.
En sättningsberäkning
visar att 18 kPapåfördlast (ca 1,0 m fyllning) ger ca 5 cm totalsättning(ca 40 år). Beräkningenär utförd utanhänsyntill krypningsegenskaper.
Inga stabilitetsproblemförekommeridag. Schakteller tungaupplagkan dock ledatill
bärighetsproblemoch/ellerlokala stabilitetsproblem.
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Den lösa leransodräneradeoch korrigeradeskjuvhållfasthetvarierari undersökningspunkt 20CW01mellan18 och 23 kPa.Klassificeringenligt Eurocodeger att skjuvhållfasthetenär mycketlåg till låg.

6

Hydrogeologiska
förhållanden

6. 1

Hydrogeologiska

och miljötekniska

förhållanden

Ett grundvattenrörhar installeratsmedspetseni friktionsjord underlerlagreti sambandmedden geotekniskaundersökningen.Röretbedömsha god funktion. Röretär
installeratmedspetsenpå djupet9,8 m.
Pejling av grundvattennivånredovisasi nedanstående
tabell. Grundvattennivånlåg i
juni och augustipå 2,7 – 3,3 m undermarkytan.
Tabell 1. Pejling av grundvattennivåer.

GW-rör
20CW01R

Marknivå
+31

20-06-18
+27,7

20-06-30
+28,3

20-08-21
+28,0

I underlagetangesnivå för lägstagolv på +32,39,vilket är över eller straxunderdagensmarknivåoch mellan4,1 och 4,7 m ovan grundvattennivån.

6. 2

Miljötekniska

förhållanden
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Miljöteknisk undersökninghar inte utförts i sambandmedden geotekniskaundersökningen.

7

Länshållning och LOD

7. 1

Länshållning

Med lägstagolvnivå på +32,39kommerschaktinte utförasundergrundvattennivån.
Vatten i form av nederbördoch snösmältningska tas om handmedfilterklädda pumpgropar.

7. 2

LOD

Möjligheten för lokalt omhändertagande
av dagvatten(LOD)genomperkolationär
begränsadinom det aktuellaområdet.
Befintlig fyllning och torrskorpelerahar viss infiltrationsförmåga.Lager av friktionsjord har begränsadmäktighetoch förekommerendastställvis.
Vi avråderfrån infiltration i befintlig fyllningsjord.
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Schakt

Förslagpå lägstagolvnivå är +32,39vilket inom storadelarav undersökningsområdet
är ovanförbefintlig marknivå.Totalt schaktdjupblir upp till ca 1 m. Risk för bergschaktär liten förutsattatt byggnadenutförs utankällare.
För norradelenav husetär befintlig marknivåca 1 – 1,3 m undernivå för färdigt golv,
vilket medförupp till ca 0,8 m uppfyllnad utöverbetongplatta.
I centralaoch södradelenav byggnadenkommerschaktbli aktuell i fyllningsjord över
grundvattennivån.Schaktkan utförasmedfria slänteri lutning 1:1 eller flackare.
Befintliga teleledningarsomgår underdenplaneradebyggnadenförutsättsläggasom
innan schakt-och grundläggningsarbetena
påbörjas.

9

Grundläggning

Byggnad
Djupet till bergvarierarmellanca 1,2 m och 10,3 m för denplaneradebyggnaden.Då
den lösa leranär normalkonsolideradoch uppfyllning krävs på upp till 1,3 m föreslås
grundläggningmedpålar till bergdär djupettill bergär minst 3 m. Vid 20CW04och
20CW06är djupettill bergmindreän 3 m och där, liksom övriga delar där djupettill
bergär mindreän 3 m, föreslåsgrundläggningpå plintar. Golv föreslåsutförasfribärande.
Borradestålrörspålarföreslåspå grundav förekommandeblock i friktionsjordenunder
leran,friktionsjordensringa mäktigheti någrapunktersamtpå grundav de varierande
jorddjupen.Släntbergkan förekomma.
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Geotekniskkategoriär beroendeav geotekniskkonstruktionoch grundläggningssätt.
Grundläggningmedpålar samtgrundläggningpå plintar utförs i geotekniskkategori
GK2.
Rampoch trappa
För att minimeraframtida sättningarkrävs åtgärderför rampoch trappa.
Lastkompensation
kan utförasför rampoch trappormedlättfyllning av lättklinker,
skumglaseller cellplastför att undvikabelastningsökningoch därmedorsakamarksättningar.Preliminärterfordrasävenlänkplattai anslutningtill byggnadensom pålgrundläggs.
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Behov av kom pletterande

9

utredning

För att i detalj kunnata fram rekommendationer
förgrundläggningoch utförandebehöverundersökningenförtätasså att bergnivånkan bestämmassamtatt förekomstav
lös lera kan klarläggas.
Vid detaljprojekteringbehöverävenkonstruktörensoch arkitektensprojekteringinarbetas.

Solna2020-08-28
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