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PM Berg Årstatråket Etapp 3, Bolidenplan, Stockholm
Påuppdragav StructorByggAB har undertecknad
underoktober2016gått
igenomutredningsmaterial
i syfteatt bedömamöjligheternaatt grundlägga
byggnaderenligtutredningsunderlag
till rubriceradeEtapp3. Då
byggnaderna
liggeri anslutningtill trafikledenSödralänkenhar underlag
inhämtatsfrån Trafikverketi form av relationshandlingar
avseende
bergförhållanden
och förstärkningarmm ifrån byggandetavleden.
Byggnadsplaceringar
i Etapp3 är enligtStructorsritningsförteckning201611-02,planoch sektioner.
Planeradebyggnader
Bedömdabyggnaderär för Stockholmshem
i kv 23 och 26,JM i kv 24,
Fastpartnerkv 25 och SISABkv 41.ByggnaderJM i kv31 har inte bedömts
då de enligtTrafikverketoch undertecknad
måstearbetasom medavseende
på Södralänkensförhållanden.
Stockholmshemkv 23
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Hus 23-1
Någrameterjord schaktasbort och bergschaktkrävsför delarav husets
grundläggningsomutförs på packadsprängbotten.
Bergetfaller mot södra
delenav huskroppensåhär kan grundläggningpå pålar,plintar alternativ
sulorbli aktuellt.
Mindre del av byggnadenliggermedcirka18 m bergovanförtakettill
tilluftstunnel377.
Hus 26-1
Någrameterjord schaktasbort och bergschaktkrävsför delarav husets
grundläggningen
somutförs på packadsprängbotten.Bergetfallermot
södradelenav huskroppensåhär kan grundläggningpå pålar,plintar
alternativsulorbli aktuellt.
Del av husetliggerovanförtillfartstunnel377och ett hushörn stickerut
ovanfördel av yttre huvudtunnel302.Hushörnetliggermeddrygt 15 m
bergovanfördenyttre huvudtunnelnstak medandet är cirka18 m berg
mellantillfartstunnelnstak och schaktbottnen.
Byggnadens
enalångväggutförs cirka8 m ifrån ett vertikalschaktmen
bergschaktning
avsesenligtovaninte utförd här.
JM kv 24
Hus 24-1
Någrameterjord schaktasbort och bergschaktkrävspå mindredelar
specielltöverhuvudtunneln302:shjässadär grundläggningav husetutförs
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på packadsprängbotten.
Övrigadelargrundläggspå pålar,plintar alternativ
sulor.
Husetövertvärarnästanheladenyttre huvudtunnelnmedcirka22 m
spännviddsamtnärliggandemindretvärtunneloch tilluftstunneln377.
Avståndetvertikaltmellanhusbottenoch yttre huvudtunnelnstak utgörsav
cirka12-13m berg.Straxutanförhushörnetovanfinns på tunnelnivåen
snedtvärtunnelmellanhuvudtunnlarnamedcirka10 mbredd.
Hus 24-2
Några meter jord schaktasbort och bergschaktkrävs på mindre delar
specielltöver huvudtunneln302:shjässadär grundläggningav husetutförs
på packadsprängbotten.Övriga delargrundläggspå pålar,plintar alternativ
sulor.
Stor del av husetövertvärardenyttre
huvudtunnelnmed22-23m spännvidd.Avståndetmellantunneltakoch
schaktbottenutgörsav cirka12-13m berg.
Hus 24-3
Några meter jord schaktasbort och huset grundläggspå pålar, plintar
alternativsulor.
Husetövertvärartilluftstunnel377medcirka17 m
bergtäckning.
Ett av husethörn når fram till denyttrehuvudtunneln.
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Fastpartner kv 25
Hus 25-1
Någrameterjord schaktasbort och bergschaktkrävsför delarav husets
grundläggningsomutförs på packadsprängbotten.
Andradelardär berget
fallit bort grundläggshusetpå pålar,plintar alternativsulorbli aktuellt.
Byggnadens
hörn närmastdeninre huvudtunnelnliggeri
plancirka5 m utanförtunnelväggen.
Avståndetmellanhörnoch tunneltak
blir 15-16m.
Hus 25-2
Några meter jord schaktasbort och huset grundläggspå pålar, plintar
alternativsulor.
Husetövertvärarheladeninre huvudtunnelnoch
avståndetmellantunneltakoch bergytanunderhusetblir cirka12 m.
Avståndettunneltaktill schaktbottencirka16 m.
Hus 25-3
Några meter jord schaktasbort och huset grundläggspå pålar, plintar
alternativsulor.
Husetliggerovanmindredelarav inre och yttre
huvudtunnlarnaoch en tvärtunnelsamtpå bergpelarenmellan
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huvudtunnlarna.Avståndetmellantunneltakoch bergytanunderhusetblir
cirka12 m. Avståndettunneltaktill schaktbottencirka16 m.
Hus 25-4
Några meter jord schaktasbort och huset grundläggspå pålar, plintar
alternativsulor.
Huset ligger till hälften ovan den yttre huvudtunnelnoch tväraren mindre
tvärtunnel.Avståndetmellantunneltakoch bergytan
underhusetblir cirka12 m. Avståndettunneltaktill schaktbottencirka16 m.
Hus 25-5
Någrameterjord schaktasbort och ca:1 – 5m bergschaktkrävsför husets
grundläggningsomutförs på packadsprängbotten.
Huset ligger till cirka ¾ över den inre huvudtunneln.Bergtäckningen
efter
schaktningblir cirka18 m
SISABkv 41
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Hus 41-1och Hus 41-2
1 – 2m jord schaktasbort och cirka3 – 4m bergschaktkrävsför husets
grundläggningsomutförs på packadsprängbotten.
Bådabyggnaderna
gårut överheladeninre
huvudtunneln,där de mötsövertunneln.Tunnelnär cirka20 m bred.
Bergtäckningen
blir efter schaktningcirka11 m.
Befintliga tunnlar, bergförhållandenoch utförda tunnelförstärkningar
Bergeti SödralänkenshuvudtunnlarT301,inre huvudtunneln,och T302
yttre huvudtunneln,utgörshär mestadels
av ställvisganskablockigaoch
ställvisuppkrossade
sedimentgnejser.
Bergetkan generaliserat,
enligtutförd
geologiskkarteringoch klassificering,
varieramellan”dåligt till ganskabra
berg”.
Inre huvudtunneln,underSISABoch FastPartner
har spännvidder18-20m.
Yttre huvudtunneln,underStockholmshem,
Fastpartneroch JM har
spännvidder22-24m.
Huvudtunnlarnaär i tak förstärktamed70mmfiberarmeradsprutbetong
somär fastbultadmedsystematiskt
monteradebergbultar.
Tunnlarnahar huvudsakligen
tätatsmedomfattandeförinjekteringmed
cementbaserade
injekteringsmedel.
Bergtäckningen
ovanhuvudtunnlarnablir efter schaktningcirka11-18m
mestadels
beroendepå naturlig,kuperadbergytaoch svagtlutandetunnlar.
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Byggnadernas
grundläggningutförs delsmedenbartjordschaktningoch
delsefter någrametersbergschaktning
sedanjordschaktningutförts.
Geohydrologi
Bolidenplanslerområdemedbefintligbebyggelsen
är känsligtför
grundvattensänkningar.
Omfattandeskadorinträffadeföre byggandetav
Södralänken.Konstgjordinfiltration utförs från Södralänkenoch
pumpningvid allaanläggningsarbeten
bör om möjligt minimeras.I de fall
pumpningkrävs,äventemporärt,måstegrundvattennivåer
kontrollerasoch
infiltration kan kommaatt behövas.
Bedömning av planerad grundläggning
Vid bedömningenhar hänsyntagitstill att huskropparnaär placeradenära
ellerövertunnlarmedstoraspännvidderoch medrelativtliten
bergtäckningen
i förhållandetill spännvidderna.
Vidareatt bergetskvalitet
varieraruteftertunnlarnamedvariationer”dåligt till ganskabra berg”.
Sedanhar beaktatsatt relativtomfattandeförstärkningarutförts i tunnlarna.
Slutligengrundasbedömningarna
på långoch omfattandeerfarenhetav
tunnelbyggande
och husgrundläggningar
i Stockholmsområdet.

Planerade
byggnader
övertunnlarna
enligtEtapp3 ovanär enligt
undertecknads
erfarenhet
sannolikt
möjliga
att utförautanmenlig
inverkan
på
Södralänken
. Med avseende
på de ovanstående
specifikaförhållandenaoch
Södralänkensbetydelsesomtrafikledbör emellertidett riskfritt utförande
verifierasmedbergstabilitetsberäkningar
utfördaför JM kv 24, FastPartner
kv 25, Stockholmhemkv 26 och SISABkv 41.
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