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1. Uppdrag
ELU Konsult har på uppdrag av Fabege Tygeln AB utfört geoteknisk undersökning och utredning 
inför nybyggnation av kontorshus inom kvarteret Tygeln 3 i Solna Stad. 

Den geotekniska utredningen sammanfattas i denna PM och inkluderar beskrivning av geotekniska 
förutsättningar och rekommendationer för grundläggning. Denna redovisning är en 
Programhandling och inte avsedd att användas som Bygghandling eller utgöra del i 
Förfrågningsunderlag. 

Alla nivåer är angivna i RH2000. 

2.  Objekt
Inom fastigheten planeras byggnation av två nya kontorsbyggnader, nybyggnad av ramper till 
befintligt garage samt omläggning av befintliga ledningar. 
Den norra byggnaden planeras bli 16 våningar och planeras utföras utan källare med färdigt golv på 
nivå +5,5 till +7,8. 
Södra byggnaden paneras bli 9 våningar och planeras utföras utan källare med färdigt golv på nivå 
+4,0. 
Byggnation av södra byggnaden och ombyggnad av ramper innebär att befintlig kontorsdel samt 
delar av befintligt garage måste rivas. 

3. Underlag
Som underlag till denna PM Geoteknik har följande handlingar och ritningar/modellfiler använts: 

 Markteknisk undersökningsrapport, ELU Konsult, 2019-04-26 
 A-underlag från Archus presentationsmaterial daterat 2019-05-13 samt 2019-04-01 
 Arkivhandlingar Tygeln 3, Fabege 
 Arkivhandlingar Tygeln 1, Solna Stad 
 Arkivhandlingar Stigbygeln 3-5, Solna Stad 
 Arkivhandlingar Ostkustbanan, Trafikverket och ELU 

4. Geoteknisk kategori
Det geotekniska underlaget för den norra byggnaden är framtaget för Geoteknisk kategori 2 (GK2). 
På grund av begränsad åtkomst är det geotekniska underlaget för den södra byggnaden framtaget för 
geoteknisk kategori 1 (GK1), kompletterande undersökningar bör utföras när befintlig kontorsdel är 
riven. 
Med stöd av IEG Rapport 2:2008, Tillämpningsdokument ”Grunder” har de planerade 
konstruktionerna i detta skedet värderas tillhöra följande Geotekniska kategori; 

 Grundläggning av byggnader: GK2 
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5. Befintliga förhållanden 
Aktuellt område är beläget öster om Ostkustbanan vid Solna station. I nordost avgränsas området av 
Kolonnvägen, Gårdsvägen och målbron som korsar spårområdet. I söder avgränsas området av en 
lokalgata mot Tygeln 1.  
Se orienteringsfigur nedan för placering av befintliga och angränsande konstruktioner. 

Figur 1. Befintliga och angränsande konstruktioner Tygeln 3 

5.1. Topografi och ytbeskaffenhet
Fastigheten har en yta på ca 6000 m2 och består främst av hårdgjorda ytor i form av asfalterade 
parkeringar samt gator och byggnad. 
Utmed byggnadens södra sida ligger en lokalgata med befintlig marknivå på ca +3,8 i väst som 
möter Gårdsvägen på +4,0 i det sydöstra hörnet av fastigheten. Marknivån på Gårdsvägen sluttar 
uppåt åt norr från nivå ca +4,0 till ca +7,8 i korsningen med Kolonnvägen. Norra delen av tomen är 
på nivå ca +5,5 till +6,0. 
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5.2. Befintliga konstruktioner 
Tygeln 3 
Inom fastigheten finns två befintliga byggnader, en garagebyggnad med tillhörande ramp och en 
kontorsbyggnad. 
Garagebyggnaden med ramp har ingen källarvåning, nivå på färdigt golv i bottenvåningen är +3,9. 
Byggnaden är grundlagd på slagna betongpålar. Byggnaden grundförstärktes år 2009 på grund av 
en lastökning i stommen till följd av tillbyggnad på taket. Grundförstärkningen utfördes med 
titanpålar som borrades in i berg. 
Kontorsbyggnaden har ingen källarvåning, uk betongplatta är +4,27. Byggnaden är grundlagd på 
slagna betongpålar. 

Ledningar 
Flertalet ledningar är förlagda inom norra delen av fastigheten. Vatten, spill-, dagvatten, fjärrvärme 
och högspänningskablar kolliderar med planerad grundläggning. Fjärrvärme och högspänning läggs 
om utanför fastigheten. Spillvatten och dagvatten läggs om i Kolonnvägen samt inom fastigheten, 
vattengång i spillvattenledningen är ca +1,85. 
I nordöstra delen av fastigheten finns en elstation. 

5.3. Angränsande konstruktioner 

Ostkustbanan 
I väster angränsar Tygeln 3 till Trafikverkets Ostkustbana. Närmst fastigheten löper Arlandabanan 
därefter spår för pendeltåg följt av perrong för Solna Station. Södra delen av spåren är bankpålade 
med c/c 2,5 m mellan pålar i både tvär- och längsled. Den yttre pålraden som angränsar mot 
fastigheten är installerad med lutning 4:1 mot fastigheten. Bankpålningen avslutas med en ca 15 
meter lång länkplatta som är pålad i södra delen och plattgrundlagd i norra. Norr om länkplattan är 
spårens grundläggning okänd. Stationshuset är grundlagd på spetsburna stålkärnepålar. Perrongen 
är grundlagd på påldäck med borrade stålrörspålar. 

Målbron 
Inom norra delen av fastigheten finns en gångbro som korsar spårområdet. Bron är grundlagd på 
RD-pålar och stålkärnepålar. Bron avslutas med en trappa som är grundlagd på packat fyllning på 
berg. Underkant fundament är på nivå +3,72. 

Tygeln 1 
I söder angränsar fastigheten mot Tygeln 1. Byggnaden uppfördes 1987 och utgör kontor- och 
bilförsäljningslokaler åt Bavaria. Byggnaden har en källarvåning med golvnivå +2,72. Byggnaden 
är grundlagd på spetsburna slagna betongpålar som är vertikala. 

Stigbygeln 6 
I öster angränsar fastigheten mot Stigbygeln 6. Byggnaden uppfördes år 2000 och utgör kontor. 
Södra och östra delen av byggnaden har källare med golvnivå +1,58. Entréplan är på nivå +4,50. 
Byggnaden är grundlagd på spetsburna slagna betongpålar. 
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Gårdsvägen 
I Gårdsvägen finns fjärrvärme, fjärrkyla, dagvatten, avlopp, vatten, el och fiber. 

Kranfundament 
Inom fastigheten finns två äldre kranfundament som användes när Målbron byggdes. Dessa är 
grundlagda på stålkärnepålar. 

6. Mark- och grundvattenförhållanden 
6.1. Jordlagerföljd
Enligt utförda geoundersökningar utgörs jordprofilen överst av fyllning som överlagrar lera på 
friktionsjord på berg. 

Norra byggnaden: 
Fyllningens mäktighet varierar mellan 1 till 2,5 m och utgörs till största delen av grus och sand. 
Block har påträffats i fyllningen under målbron. 
Leran är varvig och grusig och sandig. Den odränerade skjuvhållfastheten är låg och varierar mellan 
ca 20 till 25 kPa. Lerans mäktighet varierar mellan 0 och 3 meter. I nordost mot korsningen 
Kolonnvägen/Gårdsvägen förekommer ingen lera under fyllningen utan jordprofilen utgörs av 
antingen fyllning på berg eller fyllning på friktionsjord på berg. Block förekommer i friktionsjorden 
som underlagrar leran. Se figur nedan för tolkade bergnivåer. 

Södra byggnaden: 
Fyllningens mäktighet varierar mellan 1,5 till 3 meter och utgörs till största delen av grusig sand. 
Leran är varvig med silt- och sandskikt. Den odränerade skjuvhållfastheten är mycket låg och 
varierar mellan ca 11 och 19 kPa. Lermäktigheten varierar mellan ca 8 till 13 m. Ett CRS-försök 
utfört på lerproverna visar att leran är normalkonsoliderad. Det pågår marksättningar inom 
fastigheten idag till följd av uppfyllnader och/eller grundvattensänkningar. Block har påträffats i 
friktionsjorden som underlagrar leran. Djupet till berg varierar mellan ca 15 och 28 m. Se figur 
nedan för tolkade bergnivåer. 

6.2. Grundvattenförhållanden 

Norra byggnaden: 
Ett grundvattenrör har installerats i norra delen av fastigheten. Grundvattennivån i maj 2019 var 
+2,6. Äldre mätningar i rör vid målbron visar en grundvattennivå på +3 (år 2013). Detta rör är inte i 
funktion längre. 

Södra byggnaden: 
Den aktuella jordlagerföljden med fyllningsjord på lera ovan friktionsjord på berg innebär att det 
sannolikt förekommer två grundvattenmagasin ett övre i fyllningslagret och ett undre magasin i 
friktionsjorden under leran. Det övre magasinet är sannolikt inte permanent och förekomst av vatten 
är beroende av årstid och nederbörd. Det har inte utförts några grundvattenmätningar i det övre 
magasinet. 
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Inga grundvattenrör har installerats inom ramen för detta uppdrag, men det finns grundvattenrör 
som har mätts regelbundet från hösten 2017 till våren 2019 inom norra delen av Tygeln 1. Nivån 
uppmätt i det undre magasinet under den perioden har varierat mellan ca +2,7 och +3,2. 

För utförligare beskrivning av hydrologiska förhållanden hänvisas till projektets hydrolog Golder 
Associates. 

Figur 2. Tolkade bergnivåer RH2000 
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6.3. Miljötekniska förhållanden 
För miljötekniska förhållanden hänvisas till projektets miljökonsult Hedenvind Projekt. 

7. Rekommendationer 
7.1. Grundläggning 
Det rekommenderas att södra och norra byggnaden grundläggs på pålar. Eventuellt kan delar av den 
norra bygganden grundläggas direkt på packad fyllning på berg. 

I detta skede bedöms att en stor del av grundläggningen kan utföras på slagna pålar. På grund av 
block i fyllningen kan förschakt erfordras inför slagning. De delar av nya byggnader som 
grundläggs nära befintliga byggnader, bro eller spår kan behöva grundläggas på borrade pålar för att 
minimera risken att störa befintlig grundläggning. Där djupet till berg/fastmark är litet kan borrade 
pålar erfordras.  

7.2. Schakt 
Schakt för byggnaderna bedöms vara av mindre omfattning. Eventuellt kan schaktdjup i norra delen 
mot Kolonnvägen erfordra temporär stödkonstruktion. 
Schakt för omläggning av ledningar bör utföras inom permanent stödkonstruktion för att möjliggöra 
underhåll och reparation i framtiden utan att påverka grundläggning för nya byggnader och 
målbron. 

8. Risker 
8.1. Ledningsomläggning
Installation av stödkonstruktion och schakt inom denna kommer ge upphov till rörelser i 
omkringliggande mark. Projekteringen ska ta hänsyn till befintliga grundläggningar (Målbron) och 
framtida med avseende på placering av bakåtförankring och val och installationsmetod för 
stödkonstruktion. Schakt för ledningarna kommer att ske under grundvattennivån. 

8.2. Omgivningspåverkan vid installation av pålar
Det finns risk att omgivande mark, spår, ledningar och konstruktioner påverkas av sättningar i 
samband med installation av pålar. Kontrollplan för övervakning av omgivningen med avseende på 
sättningar bör tas fram där riskobjekt identifieras och nollmäts. Därefter bör kontinuerlig kontroll av 
dessa pågå under byggtiden. 

9. Fortsatt projektering 
 När grundläggningsnivåer är fastställda kan behov av eventuell stödkonstruktion mot 

Kolonnvägen utredas. 
 Kompletterande geoundersökningar är nödvändigt för södra byggnaden. Detta bedöms 

kunna utföras efter befintligt kontorshus är rivet. 
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