
Atkins, 2017-10-02 

Efter möte 2017-09-29 med och på uppdrag av Nacka kommun redovisar Atkins 
nedanstående förslag till  

Svar/kommentarer till Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden över 
förslag till Detaljplan för Västra Ekedal 1:10 och 1:11 Kretsloppscentral av 
2017-05-15 (Dnr: 2015KS/0463). 
 
Den av Atkins utförda geotekniska utredningen omfattar geotekniska undersökningar inom 
planerat område för Kretsloppscentralen (KLC) samt vägteknisk undersökning av Gamla 
Skärgårdsvägen (väg 622) med avseende på dess möjlighet att klara förväntad ökad 
trafikmängd. 

I samband med att Detaljplanen för området varit ute på samråd har en del yttrande, som bl.a. 
berör geotekniska frågor, inkommit.  

Länsstyrelsen anger i sitt yttrande bl.a.: ”Geoteknik – [---) Längs med gamla Skärgårdsvägen 
löper en svacka som består av lera. [---] Utförda stabilitets- och sättningsanalyser visar att 
planerad fyllning av svackan [---] inte kan genomföras utan någon typ av förstärkning. Både 
risken för stabilitetsbrott längs svackan och sättningarnas storlek måste begränsas för 
planerad utbyggnad. I utredningen Tekniskt PM Geoteknik redogörs för ett antal tänkbara  
åtgärder som även kan innebära ett antal följdproblem. Till granskningsskedet behöver 
genomförandet av denna bebyggelse utredas vidare och åtgärder presenteras för att visa att 
marken är lämplig för sitt ändamål.” 

Svackan utmed väg 622 innehåller upp till ca 5 m sättningskänslig lera och kräver upp till ca 5 
m fyllning för att nå upp till planerade nivåer inom KLC. Svackan kan göras lämplig för 
bebyggelse genom att åtgärder beskrivna i Teknisk PM Geoteknik genomförs, vilka är mer 
eller mindre kostnadskrävande och kräver mer eller mindre tidsåtgång enligt följande: 

1 - Förstärkning av lerlagret genom att leran förstärks med KC-pelare. Ett snabbt alternativ 
men kräver troligen en hög täckningsgrad för pelarna och blir därmed kostsamt. 

2 - Urgrävning av sättningskänslig lera inom planerade byggnads- och anläggningsområden 
och återfyllning med bärkraftigt material, exv bergkross från området. Ett bra alternativ om 
det finns tillräckligt med bergkross. Dock måste risken för permanent grundvattensänkning 
och dess omgivningspåverkan studeras i den fortsatta projekteringen. Kan finnas risk för att 
sankområdet omedelbart SV om utbyggnadsområdet dräneras liksom risk för eventuella 
sättningar i omgivande vägar om de är grundlagda över lerlager. Detta alternativ kräver 
troligen kompletterande geotekniska- och geohydrologiska undersökningar, bl.a. inom  
södra delen av svackan, för att utreda en eventuell påverkan på omgivningen till följd av 
risken för permanent grundvattensänkning. 

3 - Förbelastning av leran i kombination med vertikaldränering för att utbilda sättningarna 
innan anläggningen färdigställs. Kräver mest troligt ett par år att genomföra. Kan p g a 
stabilitets-förhållandena även erfordra kombination med lättfyllning. 



Trafikverket anger i sitt yttrande bl.a.: ”Markarbeten - Detaljplanen kan medföra markarbeten 
som kan påverka Trafikverkets vägar i närområdet. PM geoteknik behöver beskriva hur 
utbyggnaden kan påverka Trafikverkets anläggningar. Det bör i det sammanhanget framgå hur 
vägen är uppbyggd och förstärkt. Även i stabilitetsberäkningar behöver det framgå hur vägen är 
uppbyggd och eventuellt förstärkt. Det är inte självklart att oförstärkt väg är det värsta scenariot.”  

De av Ramböll 2017-05-05 utförda ”Vägtekniska undersökningar, Nacka Värmdö” visar att 
sträckningen av väg 622 utmed området för planerad KLC har god bärighet för prognosticerad 
trafikmängd. Även bärförmågan för undergrunden, dvs materialet under överbyggnaden, 
bedöms vara god. Dock finns en reservation för att kunna bibehålla samma goda bärighet om 
vägen byggs med lera i terrassen, vilken skulle kunna bli aktuellt om vägen breddas/utvidgas 
mot sydost, dvs in mot svackan. En sådan utvidgning kräver troligen förstärkningsåtgärder i  
leran (exv utskiftning, KC-pelare eller förbelastning – se ovan). Av denna anledning bör en 
eventuell utvidgning av vägområdet i största möjliga omfattning utföras på vägens nordvästra 
sida, där undergrunden utgörs av berg.  

Förutsatt att byggnads- och anläggningsarbeten för KLC utförs inom redovisad 
Användningsgräns i den föreslagna Detaljplanen och vägsträckningen för väg 622 inte 
utvidgas i sydvästlig riktning, dvs mot och/eller till svackan i sydväst, bedöms ingen påverkan 
vare sig ur stabilitets- eller sättnings synpunkt påverka väg 622. 

Den planerade cirkulationsplatsen på väg 622, vid KLC:s SV hörn, liksom gatan utmed 
KLC:s södra gräns, kommer att beröra svackan med lera. I detta sammanhang är det av stort 
intresse att få vetskap om hur väg 622 är uppbyggd och eventuellt förstärkt inom området 
kring planerad cirkulationsplats. För dessa anläggningar krävs således kompletterande 
geotekniska undersökningar kombinerat med sökning efter dokument på Trafikverket 
avseende uppbyggnaden av väg 622. 

För den planerad gatans passage av svackan förutses någon av de tre förstärkningsåtgärder 
som anges ovan erfordras.  
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