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1 Objekt
På uppdrag av Luleå kommun har AFRY utfört geoteknisk undersökning inom ett tilltänkt 
arbetsplatsområde i Rutvik. Området angränsar till E4:an och bostadsområdet i Rutvik.

Figur 1.1 Utredningsområde Rutvik

2 Syfte (och begränsning)
Syftet med undersökningarna har varit att ta fram underlag för översiktlig bedömning av 
markens beskaffenhet i området.

Föreliggande rapport redovisar resultaten av tidigare och i uppdraget utförda geotekniska 
undersökningar inom området.

3 Underlag
 Information om uppdraget har erhållits från beställaren
 Jordarts- och jorddjupskartor har inhämtats från Sveriges geologiska 

undersöknings (SGU) tjänst Kartgeneratorn (https://www.sgu.se/)
 Ledningsunderlag har inhämtats från Post- och telestyrelsens (PTS) tjänst 

Ledningskollen (www.ledningskollen.se) 
 Tidigare utförda geotekniska undersökningar enligt avsnitt 7.1.2.

https://www.sgu.se/)
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4 Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

Tabell 4.1 Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997–2 med korrigering SS-EN 1997–2:1997/AC:2010

Fältutförande
Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013 

SS-EN-ISO 22475–1

Beteckningssystem

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

SS-EN 14688–1 med tillägg SS-EN ISO 14688-1/A1:2013

Kompletterad version av Berg och Jord Beteckningsblad 2013-04-
24 (översättningsnyckel mellan SGF/BGS beteckningssystem och 
gällande europastandard SS-EN 14688-1, från IEG Rapport 
13:2010)

Tabell 4.2 Fältundersökningar

Undersökningsmetod Beteckning Standard eller annat styrande dokument

Viktsondering, maskinell Vim
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

SIS-CEN ISO/TS 22476–10:2005 

Skruvprovtagning Skr Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Hydrogeologiska 
metoder Gvr Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

5 Underlag för projektering

5.1 Planerad åtgärd
Inga planerade åtgärder har presenterats inför den geotekniska undersökningen.

5.2 Geotekniska undersökningar
AFRY har under november 2020 utfört geotekniska undersökningar inom det planerade 
planområdet. De utförda undersökningarna presenteras i MUR Arbetsplatsområde Rutvik 
med uppdragsnummer 792304, daterad 2020-12-09.

5.3 Utförda undersökningar
Totalt omfattar de nu genomförda undersökningarna 45 borrpunkter. Undersökningarna 
innefattar skruvprovtagning, viktsondering samt installation av grundvattenrör.

5.4 Tidigare utförda undersökningar
Inga tidigare utförda undersökningar har inarbetats i denna rapport.
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6 Befintliga förhållanden

6.1 Befintliga byggnader och anläggningar
Inom området finns endast ett par fallfärdiga lador. Området avgränsas av ledningsgator i 
öst och väst samt av rutviksvägen i nordlig riktning. 

6.2 Topografiska förhållanden
Området är lätt kuperat med några områden med ytliga block. Det undersökta området 
varierar mellan nivåerna +5,5 - +17,7.

6.3 Ytbeskaffenhet
Den nordvästra delen av området består av relativt grov tall -och granskog. Det innehåller 
även små områden av sankmark

I sydöstra delen består marken av gammal åkermark. Växtligheten på åkermarken består 
mestadels av sly. 

7 Geotekniska förhållanden och åtgärder
Här presenteras markens beskaffenhet uppdelat på två stycken områden med liknande 
förutsättningar se Figur 7-1. Inom parentes presenteras materialtyp samt 
tjälfarlighetsklass.

Figur 7.1 Uppdelning av området med liknande förutsättningar.

7.1 Geotekniska förhållanden nordvästra delen
De geotekniska förhållandena är relativt lika över området. Markytan består av ett tunt 
lager växtlighet alternativt torv (6B/1) i olika förmultningsgrader. Under det översta lagret 
finns ett lager av siltig sand (3B/2). Mäktigheten på det siltiga sandlagret är ca 1 meter. 
Den siltiga sanden underlagras av morän av lite olika sammansättningar. Det förekommer 
grusig sandig siltig morän (4A/3), siltig sandmorän (3B/2) samt siltmorän (5A/4). 

Marken i området har en hög lagringstäthet och marken kan vara väldigt blockrik.
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7.2 Geotekniska förhållanden sydvästra delen
I den sydvästra delen består marken ytligast av torv (6B/1) i olika förmultningsgrader. 
Mäktigheten på torvlagret varierar från 0,1 till 0,5 meter. Under torven återfinns ett lager 
med löst lagrad silt (5A/4) och lerjordar (4B/3). Mäktigheten varierar mellan ca 1 och 3 
meter. I ett område, se figur 7.2, finns en varierande mängd sulfid i leran och silten. Under 
ler -och siltlagret påträffas även här fast lagrad morän i olika sammansättningar liknande i 
det nordvästra området.

Utbredningsmrådet med sulfidinnehåll är ca 6 ha stort.

Figur 7.2 Gula området visar ungefärlig utbredning av sulfidjord.

7.3 Hydrogeologiska förhållanden
6 stycken grundvattenrör har installerats i området. Gemensamt för hela området är att 
grundvattennivån ligger väldigt ytligt och varierar från marknivån ner till ca 0,5 meter 
under markytan. Grundvattennivån kan variera under olika årstider. Tabell 7-1 visar utförda 
grundvattenmätningar 2020-11-26.

Tabell 7-1 Grundvattenmätning 2020-11-26.

Grundvattenrör Gv-nivå
[m.u.my]

Gv-nivå
[m.ö.h]

20AF04 0,15 +11,77
20AF08 0,03 +11,93
20AF21 0,48 +14,76
20AF26 0,35 +8,63
20AF29 0,18 +5,99
20AF45 0,14 +12,99
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7.4 Materialegenskaper och parametrar
Tabell 7- redovisar härledda karakteristiska värden, värdena är utvärderade med hänsyn till 
utförda viktsonderingar. Tunghet för material är hämtat från TK Geo 13.

Tabell 7-2 Härledda karakteristiska värden.

Material Djup 
[m umy]

Mtrl typ/
tjälf. 
klass

Tunghet/
Effektiv tunghet 
[kN/m3]

Friktionsvinkel
 [°]

E-modul 
[MPa]

siSa 0,0 – 1,0 3B/2 18/10 32 10
clSi/suclSi 1,0-4,0 5A/4 17/9 30 4
siSaTi 2,0-5,0 3B/2 20/12 36 20
SiTi 2,0-4,0 5A/4 20/11 34 15

7.5 Rekommendation grundläggning
Området är tänkt att bebyggas men i dagsläget finns ingen placering av byggnader eller 
infrastruktur fastställd. Viktigt att tänka på är att skifta ut frostkänsligt material vid 
eventuell grundläggning. Frostdjupet ligger på 2,2meter i Luleå. Schaktdjupet kan minskas 
genom termisk isolering enligt AMA Anläggning.

Vid schakt kan måste grundvattnet dikas eller pumpas bort med tanke på den höga 
grundvattennivån. Geotextil bör anläggas på schaktbotten för att förhindra uppträngning av 
finkorniga jordar.

Pumpgropar behöver anläggas för att förhindra bottenuppluckring.

Vid schakt kan massor bli flytande om de innehåller mycket silt.

Ingen bergnivåkontroll har utförts i detta skede. Det kan behöva kontrolleras i samband 
med djupare schakter. I detta skede har bara en översiktlig undersökning utförts och kan 
behöva kompletteras när man vet utformning och placering av byggnadsverk. 

Vid grundläggning i lösare områden kan sulfidlera, ler -eller siltmassor behöva skiftas ut 
alternativt kan grundläggning med pålning krävas i området. Försurningshalt på sulfidleran 
bör utredas om massor avses att deponeras.

Vid schakt i sulfidhaltiga jordar kan de behövas köras bort på deponi.

7.6 Stabilitetsförhållanden
Inga stabilitetsberäkningar har utförts för området. Släntstabilitet för planerad anläggning 
bedöms utifrån de erhållna geotekniska resultaten som fullgod om rekommendation för 
grundläggning följs. Mer undersökningar bör utföras om djupare schakt skall ske. 

7.7 Sättningsförhållanden
Inga sättningsberäkningar har utförts för området. Risk för sättning kan föreligga beroende 
på planerad last för anläggningen.

Anton Wennberg

AFRY

Luleå – Geoteknik Nord
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