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1 Administrativa uppgifter 

 

Fastighet: Sicklaön 40:12 

Ort: Nacka 

Län: Stockholms län 

Kommun: Nacka kommun 

Sökande/Verksamhetsutövare: Nacka kommun/Exploateringsenheten 

Organisationsnummer:  21 20 00-0167 

Adress: Nacka stadshus, Granitvägen 15, 131 81 Nacka 

Fastighetsägare: Nacka kommun 

Kontaktperson: Petra Carlenarson/Birgitta Held-Paulie 

E-post: petra.carlenarson@nacka.se 

birgitta.held.paulie@nacka.se 

Adress: Granitvägen 15; 131 81 Nacka 

Juridiskt ombud: Karin Hernvall, 08-696 95 80/0708-14 11 83 

E-post karin.hernvall@adv-aberg.se 

Prövningsgrund Tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken 

Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i Stockholm 

Prövningsmyndighet: Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt 

Kartor: Om inget annat anges kommer grundkartor från © 

Lantmäteriverket, ärende nr MS2011/02599 
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2 Inledning 

Nacka kommun/Exploateringskontoret planerar att anlägga en dagvattenanläggning i 

Kyrkviken som är en del av Järlasjön. Dagvattenanläggningen utformas som en 

skärmbassäng som ska ligga i vattnet och som delvis överbyggs av ett bryggdäck. 

Anläggandet av dagvattenanläggningen innebär vattenverksamhet enligt 11 kapitlet 3 § 

miljöbalken. Föreliggande handling är den tekniska beskrivningen för den planerade 

byggnationen. 

3 Referenssystem 

Höjdsystem anges i RH2000 och koordinatsystemet i Sweref 1800. 

4 Lokalisering och fastighetsförhållanden 

4.1 Lokalisering 

Kyrkviken är en del av Järlasjön och ligger i sjöns nordvästra del. Kyrkviken har en yta av 

ca 4 hektar och ett medeldjup på ca 2 meter. Dagvattenanläggningen placeras utmed 

Kyrkvikens norra strandlinje. Norr om Kyrkviken går Järlaleden, Saltsjöbanan och 

Värmdövägen, se figurerna 3:1 och 3:2. 

 
Figur 3:1 – Översiktlig lokalisering 
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Figur 3:2 – Översiktlig placering av bryggkonstruktion och skärmanläggning i Kyrkviken. 

4.2 Fastigheter 

Bryggkonstruktion och tillhörande skärmanläggning kommer att anläggas helt inom 
fastigheten Sicklaön 40:12 i Nacka kommun, se bilaga 1. Fastigheten ägs av Nacka 
kommun.  
 

5 Hydrologi 

Järlasjön rinner mot Sicklasjön. I utloppet vid Sicklasjön finns Sicklasluss som håller 

vattennivåerna. Reglering av vattennivån sker i enlighet med en miljödom.  

Karaktäristiska vattenstånd för Järlasjön (RH2000) 

HHW  + 5, 64 

MHW  + 5,53 

MW  + 5,43 

LW  + 5,38 

6 Marktekniska förutsättningar 

6.1 Markområde 

Norra sidan av Kyrkviken domineras av Järlaleden. Strandlinjen utgörs av tidigare 

utfyllnader som gjordes då Järlaleden anlades på 50-talet. Parallellt med Järlaleden går 

en gång- och cykelväg. Mellan Kyrkviken och gång- och cykelbanan finns en smalare 
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slänt som är bevuxen med framförallt pilträd och buskage. Slänten varierar i bredd mellan 

ca 2–6 meter utmed strandlinjen. 

6.2 Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta består området huvudsakligen av lera, fyllning på lera/silt och 

berg, se figur 5:1. SGU:s jorddjupskarta visar att inom området finns ca 0–10 meter jord 

på berg, se figur 5:2 (Bohm, 2017). 

 

 Fyllning på berg   Berg  Fyllning på lera/Silt   Lera   Morän     

Figur 5:1 – Området där bryggkonstruktionen ska anläggas utgörs i huvudsak av utfyllnadsmaterial 

som ligger ovanpå ett 0–6 m mäktigt lager lera.  

 
 Figur 5:2 SGU:s Jorddjupskarta över området. 

De geotekniska förutsättningarna utmed Kyrkvikens norra strandlinje, särskilt där utfyllnad 

gjorts för Järlaleden då den byggdes på 60-talet, innebär att åtgärder som utförs i 

strandlinjen kräver markförstärkning (Bohm, 2017). 

6.3 Sediment 

Provtagning av sedimenten har gjorts. Översta lagren av sedimenten utgörs i huvudsak 

av organiskt material/lera ner till 45 cm i sedimenten. Sedimenten är påverkade av 

Värmdövägen 
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föroreningar, framförallt av metaller, PAH och TBT. Ingående redovisning av 

sedimentprovtagning och resultat redovisas i Sedimentundersökning Kyrkviken (Norder 

mfl, 2016). 

7 Teknisk konstruktion 

Den tekniska konstruktionen består av en skärmanläggning och ett bryggdäck. 

Bryggdäcket kommer delvis byggas över skärmanläggningen så att denna inte är synlig 

eller tillgänglig för allmänheten som ska vistas på bryggdäcket.  

7.1 Skärmbassäng  

Skärmanläggningen är dimensionerad för optimal rening av inkommande dagvatten från 

de två inloppen. Hur skärmanläggningen dimensionerats och grunder för 

dimensioneringen redovisas samt mer utförliga beskrivningar om respektive 

delbassängers funktion redovisas i Dagvattenutredning Kyrkviken (Lundkvist, 2017). 

7.1.1 Skärmanordningar 

Skärmanläggningen placeras under bryggdäcket och delas in i fyra huvudsakliga 

delbassänger. Delbassängerna avgränsas av tvärskärmar som placerats ut för att 

förhindra att vattnet rinner åt fel hål. 

 
Figur 6:1 - Figur som visar skärmanläggningens huvudsakliga indelning i fyra delbassänger. 

Den första delbassängen (del 1) kommer utgöras av 3 rännor av skärmduk som innebär 

en lång transportväg för inkommande dagvatten. I den här delen av bassängen placeras 

även de två inloppen (se avsnitt 7.1.2). Utformningen med rännor innebär att botten och 

väggar kommer utgöras av gummiduk som fästs på pålarna till bryggdäcket. I denna del 

av bassängen kommer det grövsta materialet att avsättas. I bryggdäcket kommer 8 st. 

inspektionsluckor att placeras ut för att drift och underhållsarbete ska kunna ske på bästa 

sätt. 
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Ytan av del 1 uppskattas till ca 541 m2. Vattenvolymen i de tre rännorna vid MW 

uppskattas till ca 898 m3. 

Efter passage och avsättning i rännorna i del 1 leds dagvattnet ut i en öppen bassäng 

som avgränsas med en gummiduk som fästs under flytbryggorna. Den öppna bassängen 

delas in i två delbassänger (del 2 och del 3) som avgränsas av en tvärskärm ungefär i 

höjd med mittersta bryggdäcket. Även i detta bryggdäck kommer en inspektionslucka 

placeras för drift och service av dagvattenanläggningen. 

Ytan på del 2 och del 3 uppskattas till ca 540 m2 respektive 827 m2. Vattenvolymen vid 

MW uppskattas till ca 1078 m3 respektive 2483 m3.  

Den sista delbassängen (del 4) kommer vara delvis täckt av ett bryggdäck och delvis 

integrera vissa ytor av bassängen i gestaltningen med en vattenträdgård. I den östra 

delen av delbassängen kommer dagvattenanläggningens utlopp placeras (se avsnitt 

7.2.3). I anslutning till utloppet kommer även en inspektionslucka att placeras. 

Ytan på del 4 uppskattas till ca 747 m2. Volymen vid MW uppskattas till 1867 m3.  

7.1.2 Inlopp 

För att leda dagvatten till dagvattenanläggningen kommer två inlopp krävas. Det västliga 

inloppet leder dagvatten från Sickla-Plania, till dagvattenanläggningen via en ledning som 

placeras i Järlaleden. Dagvatten från det östra avrinningsområdet leds till Kyrkviksparken 

och överskottsvatten från parken leds vidare till dagvattenanläggningens östra inlopp.  

De två inloppen som anläggs vid det västra bryggdäcket (se ritning K-102) har likvärdig 

uppbyggnad men olika storlekar. Generellt har placering och inloppsvinkel valts så att 

skärmarna inte ska skadas och för att flödet ska få en naturlig riktning och att 

reningsfunktionen därför ej ska försämras. Båda inloppen ansluts till den innersta rännan. 

På grund av dåliga geotekniska förhållanden föreslås att inloppen grundläggs på borrade 

stålrörspålar, då denna påltyp ger minst omgivningspåverkan. 

Själv inloppen utgörs av platsgjuten betong, likt en kulvertkonstruktion. För att möjliggöra 

gjutning krävs schaktarbeten. För att inte äventyra Järlaledens stabilitet krävs att 

temporär spont slås för schakten. Temporär spont är också nödvändigt för att kunna 

utföra betongarbeten i torrhet. 

7.1.3 Utlopp 

Dagvattenanläggningens utlopp placeras längs österut under det östliga bryggdäcket. 

Utloppet utgörs av en bakströmningsventil i skärmduken som förhindrar att vatten från 

sjön kan strömma tillbaka in i skärmbassängen. I bryggdäcket kommer en 

inspektionslucka placeras vid utloppet för drift och service av dagvattenanläggningen. 

7.2 Bryggkonstruktion 

Bryggkonstruktionen är indelad i tre fasta bryggdäck, samt flytbryggor emellan dessa. De 

fasta bryggdäcken är uppbyggda enligt ritningar K-101 – K-104, se bilagorna B1-B4. 
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Bryggdäcken ansluts mot fast mark via längsgående landfästen. Sammantaget har hela 

bryggdäcket inklusive flytbryggor en ungefärlig längd på ca 280 meter utmed strandlinjen. 

Avståndet mellan bryggdäckets ytterkant till strandlinjen varierar, ca 10 meter vid 

aktivitetsbryggan till nära 20 meter vid soldäcket. 

I bilaga B5 redovisas en illustrationsplan över bryggdäcket. Illustrationsplanen ska ses 

som en konceptidé och hur det exakt kommer att se ut och vilka aktiviteter som planeras 

på olika delarna av bryggdäcket kan komma att förändras. 

7.2.1 Bryggdäck och flytbryggor 

Bryggdäcken anläggs med en överyta på nivån +6,15, dvs ca 75 cm ovan 

medelvattenstånd. 

Bryggdäcken utgörs av borrade stålrörspålar, betongbalkar och ett trädäck. 

Betongbalkarna ligger delvis i vatten och har valts för att klara av de islaster som kan 

uppstå, men också för att få en bra infästning av skärmdukarna. Betongbalkarna ska vara 

dimensionerade för dessa laster samt för frysning/tining. 

Trädäcket utgörs av dubbla lager träreglar med ovanliggande trall. Med hänsyn till 

omgivande miljö bör tryckimpregnerat eller motsvarande virkeskvalité användas för 

svåråtkomliga delar för att få en rimlig livslängd på träbärverken. 

De undre träreglarna fästs till betongbalkarna via ingjutna stolpskor, och anslutning mot 

fast mark sker via spontat landfäste. 

I det östra bryggdäcket kommer inspektionsluckor att placeras för att möjliggöra service 

av dagvattenanläggningen som ska placeras under bryggdäcket. Inspektionsluckorna 

kommer att utformas så att de inte kan öppnas av obehörig person. 

Bryggdäcket längst västerut har en yta på ca 680 m2. Mittenbryggan har en yta på ca 225 

m2. Det östra bryggdäcket har en yta på ca 2020 m2 (se figur 7:1). 

Mellan de fasta bryggdäcken föreslås flytbryggor för att dels möjliggöra passager mellan 

bryggdäcken och dels för att kunna förankra skärmdukarna. 

Flytbryggor föreslås med en bredd på 2,4 meter och med en överyta ca 500 mm ovan 

vattenytan. Som flytdon föreslås betongpontoner innehållandes cellplast. Detta ger en bra 

yta att fästa skärmdukar i. 

Förankring av flytbryggor sker via vertikala rör som slås ner i botten, med ett 

centrumavstånd på ca 20 meter. Flytbryggorna är inte tänkta att förankras till de fasta 

bryggdäcken.  

Landgångar mellan bryggdäck och flytbrygga fästs i bryggdäck och ligger an mot en 

glidplåt på flytbryggan för att möjliggöra rörelser. 

De två flytbryggorna har en yta på ca 150 m2 och 225 m2 (se figur 7:1). 
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Figur 7:1 – Fasta bryggdäck är markerade med rosa och flytande bryggor är markerade med gult. 

7.2.2 Spont 

Landfäste för de tre fasta bryggdäcken utgörs av en spontkonstruktion med krönbalk av 

betong. Enligt geotekniskt underlag för omgivande förstudie är totalstabiliteten för 

Järlaleden mot skred lägre än dagens krav (Bohm, 2017). För att säkra upp 

släntstabiliteten och samtidigt få till en hållbar konstruktion ses permanent bakåtförankrad 

spont som det bästa alternativet. Avstånd till berg är inte klarlagt men det förutsätts av att 

spont slås till berg och förses med dubbar. 

I toppen av sponten gjuts en krönbalk med en klack där förankring av bryggdäck kan ske. 

Krönbalken gjuts ner till en nivå ca 700 mm under MLW för att fungera som rostskydd i 

skvalpzonen. 

Då avstånd till berg inte är klarlagt i nuläget görs en uppskattning av spontarea under 

förutsättning av spontlängden i genomsnitt är 10 meter. Detta ger då en spontarea 

motsvarande cirka 1300 m2. Spontens sammanlagda längd uppgår till ca 130 m. 

Kompletterande undersökning för detaljerad utformning av spont kommer att göras innan 

anläggandet. 

7.2.3 Pålar 

Som grundläggningsmetod för bryggdäcket föreslås borrade stålrörspålar. Med hänsyn till 

befintlig geoteknik och omgivningspåverkan är borrade pålar det mest skonsamma. Med 

hänsyn till beständighet föreslås att pålarna fylls med betong som ett inre 

korrosionsskydd och endast dimensioneras för yttre korrosion. I toppen förses pålarna 

med en topplåt för att möjliggöra lastöverföring från betongbalkar ner i pålarna. 

Avstånd till berg är inte klarlagt, men preliminärt föreslås att pålar borras ner till berg och 

att lasterna förs ner i undergrunden på så sätt. För att helt kunna bedöma hur pålarna ska 

bära behövs vidare utredning i form av en kompletterande geoteknisk undersökning samt 

avstånd till berg klargöras. 

Pålarna planeras att borras i ett rutmönster med ca 3,2 m x 3,2 m i centrumavstånd. 

Uppskattningsvis krävs följande antal pålar till respektive bryggdäck: 

• Västra bryggdäcket: Ca 50 stycken. 

• Mellersta bryggdäcket: Ca 20 stycken. 

• Östra bryggdäcket: Ca 200 stycken. 
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8 Genomförande 

8.1 Pålningsarbeten 

Det föreslås att allt pålningsarbete sker från pråm, för att göra så liten åverkan som 

möjligt på marken. Borrning av stålrörspålar sker genom att pålarna förses med en 

ringborrkrona varefter borrning vanligtvis sker med topphammare. Pålen borras sedan till 

avsett djup och kontrollslås efter avslutad borrning. Undanträngda jordmassor tas om 

hand genom spolning under borrningen. 

Innan svetsning av topplåt sker betongfylls stålrören. 

8.2 Spontningsarbeten 

På grund av befintliga vattendjup behöver spontning ske från land. Spontning från ponton 

kräver ca 1,2 meters vattendjup vilket inte kan uppnås utan muddring. För att säkerställa 

ett säkert spontutförande krävs vid fortsatt projektering en geoteknisk undersökning och 

ett nära samarbete med geotekniker. Det kan i detta skede inte uteslutas att tillfälliga 

åtgärder på Järlaleden blir aktuellt för att klara stabiliteten under byggnation. 

Vid slagning av temporär spont slås spontplankorna till avsett djup varefter hammarband 

monteras och eventuella stag borras in i berg för bakåtförankring. Temporär spont som 

krävs för schaktning och gjutning av inloppskonstruktioner ska vara tät för att möjliggöra 

länshållning i schaktgropen. 

Tidsåtgång för slagning av temporär spont uppskattas vara ca en vecka. Betongarbeten 

inklusive formsättning, armering, gjutning och härdning uppskattas till ca 5 veckor. 

Efter färdigställda betongarbeten och härdning sker återfyllning och sponten avlägsnas. 

Återställningsarbeten uppskattas till ca en vecka. 

För permanent spont är tillvägagångssättet detsamma. Spontplankor slås till avsett djup. 

Vid dubbning till berg förses spontplankorna med ett styrrör som dubben sedan förs ner i 

berget via. När hammarband och stag är monterade sker schakt för krönbalk. När 

krönbalken är gjuten och har härdat kan marken återställas. 

Total tidsåtgång för permanent spont inklusive förankring och betongarbeten uppskattas 

till ca 16 veckor. 

8.3 Schaktningsarbeten i strandlinjen 

Schakt är nödvändigt för gjutning av krönbalk till permanent spont samt för gjutning av 

inloppskonstruktioner. Schakt för krönbalk bedöms kunna utföras från land under 

förutsättning att spont är slagen och bakåtförankrad innan schaktarbetet påbörjas. 

Schakt för inloppskonstruktioner bör ske från pråm för att inte äventyra totalstabiliteten. 

Detta schaktarbete påbörjas efter att temporär spont slagits och förankrats. 

Bedömning görs att massorna bör hanteras som fall B-massor och ej användas som 

återfyllning. 
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Del av schakt som sker under vatten beskrivs under punkt 8.4. 

Uppskattad volym av schakt för inloppskonstruktioner: 10 m3 

Uppskattad volym av schakt för krönbalk: 50 m3 

Schaktarbete beräknas kunna utföras på en ca en vecka. 

8.4 Muddringsarbeten 

Muddringsarbeten är aktuella främst vid inloppskonstruktionerna då dessa konstruktioner 

grundläggs under vattenytan och för att skapa utrymme för de rännor som utgör 

dagvattenanläggningens första del.  

Muddringsarbeten bör ske från pråm. När muddringen är utförd pumpas vatten ur 

schaktgropen innanför temporär spont för att möjliggöra betongarbeten i torrhet. 

 

 
Figur 8:1 – Område där muddring behöver ske ner till + 3,9 m (RH2000). 

Uppskattad volym av muddring för inloppskonstruktioner: ca 50 m3 

Uppskattad volym av muddring för krönbalk: ca 80 m3 

Uppskattad volym av muddring för att ge plats åt skärmrännorna under 

bryggkonstruktionen på +3,9 m: ca 170 m3. Ytan för muddringen uppgår till ca 180 m2. 

Den muddring som behövs är begränsad och uppskattas ta ca 2–3 dagar beroende på 

vind och väderförhållanden.  

8.5 Byggvatten 

De två inloppen till skärmbassängen behöver platsgjutas innanför spont. Arbetet behöver 

ske i torrhet varför utrymmet innanför sponten behöver länshållas från inläckande 



  

   

 
 

11 (13) 
 

TEKNISK BESKRIVNING 

2017-12-29 

 

 

 

 

 

sjövatten. Det bortledda vattnet föreslås ledas till tillgänglig grönyta för återinfiltration. På 

sådant sätt begränsas eventuell spridning av partiklar till sjön under byggskedet.  

8.6 Masshantering 

8.6.1 Avvattning 

I samband med att schakt och muddring behöver ske kommer en yta att behövas för att 

tillfälligt lägga dessa massor på för eventuell avvattning. Nuvarande förslaget är att 

använda parkytan ovanför Järlaleden. Den preliminära bedömningen är att massorna inte 

lämpliga för byggnadsändamål. Vatten från avvattning måste renas främst med avseende 

på halten suspenderat material innan det återförs till recipienten. Platsen som väljs för 

avvattningen måste kunna ta omhand om lakvattnet från upplagda massor. Innan 

massorna läggs på platsen läggs en duk ut som skyddar marken. Marken kommer 

återställas när arbetet är färdigt. 

Vid avvattning av rensmassor i driftskede behövs en yta på 5 x 15 meter för uppställning 

av avvattningscontainrar eller avvattningstuber, se vidare avsnitt 10.1. 

8.6.2 Transporter 

För uppkomna massor krävs transport. Sammantaget uppskattas ca 60 m3 schaktmassor 

och ca 300 m3 muddermassor uppstå. Det innebär ca 1,5 transport för schaktmassorna 

och ca 15 transporter för muddermassorna. Huvudsaklig transportväg är Järlaleden och 

sedan ut på Värmdövägen.  

9 Skyddsåtgärder i byggskede 

För att begränsa påverkan under byggskedet föreslås muddringsarbete i vatten ske med 

miljöskopa som sluter tätt och begränsar spill. Vidare bör området omgärdas av en eller 

två skärmar i vattnet för att begränsa spridning av grumlande partiklar. Eftersom 

muddringsarbetet bedöms pågå i ca en vecka bedöms inga ytterligare skyddsåtgärder 

vara motiverade med hänsyn till risken för spridning av grumlande material. 

Som skyddsåtgärd föreslås i huvudsak arbeten ta hänsyn till biologisk aktivitet i vattnet 

och fåglars häckningstider, dvs att de inte utförs i perioden 1 april till 31 augusti. 

Länshållningsvattnet föreslås släppas på gräsyta för återinfiltration. Med denna åtgärd 

förhindras partikelhaltigt länshållningsvatten rinna tillbaka direkt till sjön. Då 

länshållningsvattnet kommer utgöras av inläckande sjövatten bedöms ingen ytterligare 

rening av vattnet vara motiverat. 

Vidare föreslås ett kontrollprogram för arbete i vattenområde tas fram i samråd med 

tillsynsmyndigheten. 

Arbetet kommer i huvudsak att ske dagtid mellan 07–19. 
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10 Driftskede 

10.1 Skärmbassäng 

För dagvattenanläggningen kommer en kontinuerlig service och driftunderhåll vara 

nödvändig. Den primära underhållsåtgärden kommer vara att hålla efter vegetation i 

anläggningens öppna ytor och i den direkta närmiljön runt om bryggdäcket. Behovet av 

att rensa botten från sedimenterat material innanför skärmarna bedöms inte uppstå 

särskilt ofta. Baserat på en beräknad tillväxthastighet av sediment på 25 mm/år och för att 

inte överstiga maximalt sedimentdjup i bassängen på 200 mm, uppskattas rensning 

genom slamsugning behöva ske vart åttonde år. Det som är styrande för behovet av 

rensning är när vattenvolymen innanför skärmarna minskar så mycket att anläggningens 

sedimentationsegenskaper försämras. Djupet i bassängen bedöms vara väl tilltaget för att 

något driftproblem med avseende på detta inte ska uppkomma.  

När rensning ändå sker kan avvattning av rensade sediment behöva ske i närområdet 

antingen med hjälp av sedimenteringscontainrar eller med hjälp av avvattningstuber 

innan transport sker till godkänd deponi. Sedimenteringscontainrarna har yta på 5 x 15 

meter och avvattning i en sådan container tar ca 10 veckor. Avvattningstuberna kan 

dimensioneras efter behov och avvattningen i dessa tar ca 6 veckor. Den plats som väljs 

för avvattningen av rensmassor behöver vara säker med avseende på det lakvatten som 

då uppstår och som behöver tas omhand. Vatten från avvattningsanläggningarna kan 

komma att ledas tillbaka till dagvattenanläggningen. Om ingen yta finns tillgänglig kan 

rensmassorna behöva köras iväg till en annan plats. 

I bryggdäcket har flertalet inspektionsluckor placerats ut. Genom dessa luckor kan 

slamsugning och övriga inspektioner utföras Vid inspektionsluckorna finns möjligheter att 

ta vattenprover m.m. för att kunna följa upp hur reningen fungerar. 

För kontroll och drift av dagvattenanläggningen ska en skötselplan tas fram. 

10.2 Bryggkonstruktion 

I driftskedet bedöms inga ytterligare åtgärder vara nödvändiga på själva 

bryggkonstruktionen annat än vanligt anläggningsunderhåll. 
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