
  

 

 

 

 

 

 

 

  

2022-03-28 
REV. A, 2022-05-04 
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1 Uppdrag 

1.1 Objekt 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Luleå kommun, utfört en kompletterande geo- och 

miljöteknisk undersökning för rubricerat objekt, se Figur 1.1. 

 

Figur 1.1. Översiktskarta med rödstreckad linje för undersökningområdet (Google Earth, bild tagen 2016). 

1.1.1 Planerad byggnation 

Rubricerat område utgör en del av ett större planerat verksamhetsområde till Luleå 

kommuns förfogande, se Figur 1.2 för skiss över planerade kvartersmarker i grönt och 

vägar i blått. 

 

Figur 1.2. Strukturskiss för området erhållen av beställare. Rödstreckad linje är undersökningsområdet. 

1.2 Dokumentets syfte 

I detta dokument beskrivs de geotekniska och miljötekniska förutsättningarna för aktuellt 

undersökningsområde. 

Utredningen ska ligga till grund för uppförande av detaljplan. 

Begränsningar 

Detta PM Geoteknik är ett underlag för beställaren och ska inte skickas med i ett 

eventuellt förfrågningsunderlag. 

I detta skede saknas fastställda placeringar av byggnader och infrastruktur (t.ex. vägar). 

Det finns heller inga uppgifter om nedförda laster från byggnader samt nivåer för färdigt 

golv och omgivande mark. 
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2 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till Eurokod 7 del 1 (SS-EN 1997-1) och SS-EN 1997-2, med 

tillhörande nationell bilaga. 

Följande övriga styrande och rådgivande dokument har beaktats: 

• TK Geo 13 (Publikation TDOK 2013:0667, version 2.0) 

• TR Geo 13 (Publikation TDOK 2013:0668, version 2.0) 

• IEG:s tillämpningsdokument ”Plattgrundläggning” (Rapport 7:2008) 

• Grunderna i Eurokod 7 (IEG Rapport 2:2008, revidering 3) 

• Råd och rekommendationer för hantering av sulfidsjordsmassor (Vägverket, 
Publikation 2007:100) 

• AMA Anläggning 20 med tillägg och ändringar enligt TRVAMA Anläggning 20 
(TDOK 2020:0245, version 2.0). 

Följande underlag har nyttjats för utredningen: 

• Jordartskarta 1:25 000 - 1:100 000, jorddjupskarta och sur sulfatjordskarta 
erhållet från Sveriges geologiska undersökning (SGU) via tjänsten SGUs 
kartvisare (https://apps.sgu.se/kartvisare/index.html) 

• Utförda undersökningar i området, se kapitel 4 

3 Befintliga förhållanden 

Befintliga förhållanden och lokalisering för området beskrivs i tillhörande handling 

”Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik/Miljöteknik (MUR, Geo/Miljö)”, daterad 

2022-03-28, framtagen av WSP. 

4 Marktekniska undersökningar och 
redovisning 

Nedanstående undersökningar har utgjort underlag för denna handling 

PM Geoteknik/Miljöteknik. 

4.1 Geoteknik och Miljöteknik 

4.1.1 Nu utförda undersökningar 

Fältundersökning har utförts i 10 stycken undersökningspunkter av WSP Sverige AB i 

januari 2022. 

För redovisning av resultat från geoteknisk och miljöteknisk markundersökning hänvisas 

till ”Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik/Miljöteknik (MUR, Geo/Miljö)” daterad 

2022-03-28, framtagen av WSP. 
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4.1.2 Tidigare undersökningar 

Tidigare undersökningar inom området har utförts av: 

• Arbetsplatsområde Rutvik, Markteknisk Undersökningsrapport, Geoteknik 
(MUR, Geo), uppdragsnummer 792304, daterad 2020-09-12. Framtagen av 
AFRY 

• Tidigare utförd geoteknik erhållen från Luleå kommuns Geoarkiv 
(Beställningsnummer: 441421), omfattar punkterna 12A20 till 12A24. 

Tidigare undersökningar inom aktuellt undersökningsområde har inarbetats på framtagna 

plan- och sektionsritningar. För mer information se tillhörande handling 

”Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik/Miljöteknik (MUR, Geo/Miljö)”. 

5 Marktekniska förhållanden 

5.1 Allmänt 

Materialtyp och tjälfarlighetsklass 

Nedanstående jordlagerbeskrivningar med avseende på materialtyp och 

tjälfarlighetsklass hänvisar till AMA Anläggning 20, Tabell CB/1. Efter jordart anges 

(MX/TY), där står M för materialtyp och T för tjälfarlighetsklass. 

Frostdjup och klimatzon 

Området ligger i klimatzon 5 enligt TRVK Väg, kapitel 4.2. Tjälfritt djup är 2,2 m enligt 

Figur CEB.42/1 i AMA RA Anläggning 20. 

5.2 Jordlagerföljd 

Generellt påträffas två jordlagerartsföljder i området, se Figur 5.1 för Fall 1 och  

Figur 5.2 för Fall 2. 

Si / siSa M5A / T4 

 

 

 

 

 

saSiTi M5A / T4 

 

 

 
λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ           

Figur 5.1. Fall 1: Principiell skiss över dimensionerande jordlagerföljd. 

 

 

 

 

 

 



 
10332371 •  Rutvik verksamhetsområde  | 7   

Si / siSa M5A / T4 

 

clSi / suSi M5A / T4 
 

 

Si / siSa M5A / T4 
 

 

saSiTi M5A / T4 

 

 

 
λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ     λ       

Figur 5.2. Fall 2: Principiell skiss över dimensionerande jordlagerföljd där lera eller silt förekommer. 

 

silt / siltig sand 

Översta delen av jordlagerartsföljden består av silt, siltig sand och sandig silt med en 

mäktighet som på mellan 0,1-1,0 m. Lagringstätheten för sandlagret bedöms variera 

mellan lös till medelfast.  

Jordlagret har materialtyp är 5A och tjälfarlighetsklass 4. Silten ska betraktas som 

flytbenägen. 

lerig silt / sulfidhaltig silt 

Underlagrat silt / siltig sand påträffas lerig silt eller sulfidhaltig (ibland varvig) silt. Lagrets 

mäktighet har uppmätts till mellan 0,2-1,3 m. Materialparameterar för lerjorden kan hittas i 

Tabell 5.1 nedan. 

Tabell 5.1. Okorrigerade materialparameterar för lös jord på 1,3-1,4 m djup. 

Beteckning Förklaring Värde 

ρ Skrymdensitet 1,61-1,65 t/m3 

WN Vattenkvot 56,2-62,5 % 

WL Konflytgräns 64,20% 

cu Odränerad skjuvhållfasthet 27,8 kPa 

ML 
Kompresisonsmodulen för plana kurvdel innan 
förkonsolideringstrycket 

1382 

M0 Initiella kompresisonsmodulen 26 000* 

M’ Linjär kompressionsmodul 10,6 

σC Förkonsolideringstryck 52 

σL Spänning där kompresisonsmodulen är konstant 94 

OCR Överkonsolideringsgrad 5,5 

*Beräknad med avseende på siltig lera för odränerade förhållanden enligt TK Geo 13. 

Leran är överkonsoliderad. Om sulfid eller lera ej förekommer i jordlagerföljden kan lagret 

istället betraktas som ren silt / sand som övergår från mycket lös till mycket fast 

lagringstäthet till fast botten, se Fall 1 i Figur 5.1. 
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silt / sand 

Underlagrat lösa jorden förekommer, silt med en mäktighet som varierar mellan 0,1-1,0 

m. Lagringstätheten för sandlagret bedöms variera mellan lös till medelfast. Jorden 

kategoriseras enligt materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. Silten ska betraktas som 

flytbenägen. 

morän 

Djupet till fast botten varierar mellan ca 2 och 4 m från my. Sonderingar har avbrutits på 

grund stopp mot fast botten. Moränens sammansättning varierar mellan sandig siltmorän 

och siltig sandmorän. Moränen ska förutsättas vara blockig och fast lagrad. 

berg 

Inga bergnivå har påträffats vid undersökningarna. Enligt SGUs jorddjupskarta kan 

bergnivån förväntas ligga på mellan ca 20 och 30 m djup under befintlig markyta. 

5.2.1 Valda värden 

De valda värden från områden utgår från medelvärdet av utförda CPT- och 

viktsonderingar och är sammanställda i Tabell 5.2 nedan.  

Tabell 5.2. Valda värden för jordartsföljden baserat på härledda värden. 

Jordart 
Friktionsvinkel, 
Φ [°] 

Elasticitetsmodul, 
E [MPa] 

Odränerad skjuvhållfasthet, 
τfu [MPa] 

silt / siltig sand  

djup < 1 m 
27,2 4,0 - 

lerig silt / 
sulfidhaltig silt 

28,0 1,5 11,0 

silt / siltig sand   

djup > 2,3 m 
30,0 10,0 66,6 

morän* 33,0 10,0 - 

*Inga pålitliga värden för morän kunde tolkas utifrån härledda värden. Istället presenteras ett erfarenhetsmässigt 

värde för moränen med parametrar från TK Geo 13 (TDOK 2013:0667). 

Den översta metern närmast markytan förborrades vid CPT-sonderingar på grund av tjäle 

och därmed har ingen odränerad skjuvhållfasthet registrerats den första metern. 
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5.3 Miljötekniska förhållanden 

5.3.1 Försurande områden 

Försurning i sulfidjord inträffar då sulfidjord utsätts för exponering av syre vilket leder till 

att den oxiderar till sulfatjord och pH sjunker. Detta kan inträffa i samband med 

urgrävning eller sänkning av grundvattennivåer. Mineraler och metaller i jorden kan lakas 

ut och sänkt pH kan skada natur. För mer läsning se ”Miljöteknisk bedömning och 

hantering av sulfidjordsmassor” (Pousette, 2007). 

I 6 stycken jordprover har försurningspotentialen erhållits från ICP-analyser och  

pH-analyser genom att tolka pH och Fe/S-kvoter enligt MITTA:s klassningsguide som 

hittas i tillhörande MUR i Bilaga 2. 

Analys av försurningspotential genom lakförsök har utförts i två punkter 22W002 samt 

22W008. I 22W002 på djupet 0,8-2,1 m har jordarten sulfidhaltig lerig silt påträffats med 

låg kort-och långsiktig försurningspotential. I 22W008 har jordarten lerig sulfidhaltig silt 

identifierats som har måttlig kortsiktig försurningspotential men hög långsiktig 

försurningspotential. 

Sammanfattningsvis förekommer de försurande områden sydost mot E10:an. Bedömning 

av sulfidjordens utbredning kategoriserat utifrån mäktighet och försurningspotential 

redovisas i Figur 5.3, vilket hittas i sin helhet i Bilaga 1. 

 

Figur 5.3. Urklipp från Bilaga 1, färglagda områden visar utbredning av påträffade sulfidjordar.  
Grönt område: 0–0,5 m mäktigt sulfidjordslager med låg försurningspotential.  

Gult område: 0,5–1,0 m mäktigt sulfidjordslager med låg försurningspotential.  
Rött område: 0,5–1,5 m mäktigt sulfidjordslager med måttlig till hög försurningspotential. 

5.4 Grundvattennivåer 

Installerade grundvattenrör (20AF08G och 20AF29) inom aktuellt undersökningsområdet 

visar på en fri grundvattenyta ca 0,1-0,3 m under markytan. Grundvattenrören har 

installerats som djupast ner till 3,2 m under my. Samtliga grundvattenrör redovisas på 

ritningar i tillhörande MUR i Bilaga 6. 

Grundvattennivåerna ska förväntas variera med årstid och nederbördsförhållandena. 

Generellt under de perioder av året med mer nederbörd och snöavsmältning, såsom höst 

och vår ligger normalt grundvattenytan närmare markytan och under torrare perioder av 

året, sommar och vinter, kommer grundvattenytan att ligga lägre.  

 



 
10332371 •  Rutvik verksamhetsområde  | 10   

6 Slutsatser och rekommendationer 

I den framtida planen finns ett flertal olika tänkbara scenarier som kan påverkas av de 

geotekniska förhållandena. Dessa har definierats som: 

• Ökad belastning på mark på grund av uppförande av byggnader och vägar 

• Schaktningsarbeten i den leriga/sulfidhaltiga silten. Detta då silt/lerjordar visar på 
flytbenägna egenskaper, vilket riskerar att reducera bärigheten vid schakt och 
bearbetning 

• Ändringar av grundvattennivåer, en sänkning på 1 m motsvarar en tillskottlast på 
10 kPa. 

De geotekniska förutsättningarna samt slutsatser och rekommendationer för dessa 

beskrivs nedan. 

6.1 Stabilitet 

Områdets topografi är relativt plan och det bedöms inte finnas några större slänter i 

området som kan medföra stabilitetsproblem. 

Vid schaktarbeten och utformning av schaktslänter ska hänsyn tas till siltjordars 

flytbenägenhet, detta för att undvika att släntskred inträffar inom schakten.  

Om djupare schakter än 3 m skall utföras rekommenderas konsultation med geotekniker. 

6.2 Sättningar 

Området är sättningskänsligt där sulfidjord påträffas, samt så är elasticitetsmodulen låg 

för det översta jordlagret vilket kan förklaras av tjäl- och tincycklar som stört materialet. 

Jordarterna med inslag av lera är överkonsoliderade. När jorden belastas över 

förkonsolideringstrycket kommer jorden att pressas samman, även benämnt att jorden 

sätter sig. Om lerjorden belastas till 80 % av sitt förkonsolideringstryck kommer pågående 

sättningar att utvecklas, så kallade krypsättningar. Då lerlagerna har liten mäktighet 

kommer sättningarna sannolikt utvecklats och tas ut inom 1 år.  

Detta är enbart en grov uppskattning och ska ej betraktas som dimensionerande då 

sättningsförloppet är beroende av lasten som tillförs jorden. 

Överslagsberäkning för förväntade sättningar på en jordprofil med inslag av sulfid med en 

last på 100 kPa från industrilokal förväntas bli 20 cm.  

För en överbyggnad på 2 m i höjd och 10 m i bredd förväntas cirka 7 cm sättningar. Detta 

beaktar enbart linjär-elastiskt beteende i jord samt att inga krypsättningar uppstår, vilket 

annars skulle öka deformationen i jordprofilen ytterligare.  

Vid grundläggning av byggnader bör det utföras längsmed en homogen jordprofil för att 

undvika differenser i jordens styvhet under byggnaden. Därmed minimeras risken för 

uppkomst av differentialsättningar. I annat fall rekommenderas förstyvning av 

grundplattan samt urgrävning och återfyllning där variationer i styvhet uppträder. 

Vid planerad anläggning av byggnader och vägar ovan lerlager rekommenderas 

sättningsreducerande åtgärder, tillexempel förbelastning med överlast.  

Konsultation med geotekniker rekommenderas vid detaljprojektering. 
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6.3 Grundläggning av byggnader 

Alla byggnader ska grundläggas tjälsäkert, frostfritt samt väldränerat, för att förhindra 

tjälskador och t.ex. betongsprickor. 

Tjälsäker eller frostfri grundläggning innebär frostskydds isolering alternativt utskiftning till 

frostfritt djup och återfyllning med icke tjälaktivt grovt friktionsmaterial (materialtyp 1-2).  

Geotextil bör anläggas på schaktbotten för att förhindra uppträngning av finkorniga jordar 

samt bibehålla dränerande och kapillärbrytande egenskaper i fyllningar. 

Schaktbotten ska blockrensas och allt organiskt material samt tjälat material ska 

avlägsnas. 

Ökat utskiftningsdjup kan bli aktuellt då ytliga grundvattennivåer och förekommande 

finkorniga jordarter riskerar att leda till uppluckring av schaktbotten under arbete med 

grundläggning. 

6.4 Grundläggning av VA-ledningar 

Grundläggning bör utföras med förstärkt ledningsbädd och materialskiljande lager 

(geotextil) då det finns stor risk för uppluckring till följd av ytliga grundvattennivåer och att 

schaktbotten generellt utgörs av måttligt till mycket tjällyftande jordarter. 

Schakt- och fyllningsarbeten 

Temporära schaktslänter för ledningar i området rekommenderas generellt utformas med 

släntlutning 1:2 vid djup >1,75 m och släntlutning 1:1,5 vid djup <1,75 m.  

6.5 Grundläggning av pumpstation 

En pumpstation är föreslagen att anläggas i östra delen av verksamhetsområdet, ca 30 m 

norrut från undersökningspunkt 22W006. 

Pumpstation rekommenderas grundläggas med en prefab platta på packad fyllning.  

Schaktbottennivån för grundläggningen är ca +3,0 motsvarande 3,2 m under markytan. 

På grund av siltig sandmorän i schaktbotten rekommenderas materialskiljande lager 

(geotextil) under fyllning. Geotextil bör ha minst bruksklass N2 och dess syfte är att 

förhindra uppluckring av schaktbotten i aktuellt fall. 

Påträffad grundvattennivå är i höjd med markytan. 

Grundläggningen bedöms kunna utföras med något av följande två alternativ. 

Alternativ 1, Spont: 

Slagning av temporär tätspont runt pumpstationen, ca 5x5 m i plan. Schaktning och 

gjutning av tätkaka följt av en temporär grundvattensänkning inom spont. 

Några identifierade risker är: 

• sponten kan vara svår att slå/driva ner till större djup i morän 

• pumpstationen kan ”flyta upp” till följd av grundvattnets lyftkraft då den 

grundläggas under grundvattennivån 
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Alternativ 2, Schakt och fyll: 

Schakt och temporär grundvattensänkning för grundläggning.  

Några identifierade risker är: 

• lång tidsåtgång och stor avsänkningstratt för grundvattensänkning 

• schaktslänter måste flackas vilket ger stor utbredning i plan 

• pumpstationen kan ”flyta upp” till följd av grundvattnets lyftkraft då den 

grundläggas under grundvattennivån 

6.6 Hantering av sulfidjord vid schakt 

Vid urgrävning och schaktarbeten i sulfidjord ska särskild hänsyn tas. 

Uppschaktad sulfidjord oxiderar med tiden. Om uppläggning sker under grundvattenytan 

kommer ingen ytterligare försurning erhållas. Om det sker ovan grundvattenytan bör 

risken för syreexponering i sulfidjorden minimeras genom täckskikt eller liknande 

(Vägverket 2007:100).  

För täckskikt gäller 1,0 m mäktig morän fri från block för starkt försurande sulfidjord 

(Vägverket 2007:100). 

För områden där sulfidjorden har låg försurningspotential bedöms sulfidjorden kunna 

hanteras utan några särskilda anvisningar.  

All uppschaktad sulfidjord oavsett försurningspotential rekommenderas att inte läggas 

upp utanför området där sulfid redan förekommer i jordprofilen, se områdets utbredning i 

Bilaga 1. 

Förslag till åtgärd för hantering av sulfidjordsmassor med avseende på 

försurningspotential baserat på Tabell 5 i rapport ”Råd och rekommendationer för 

hantering av sulfidsjordsmassor”, presenteras i Tabell 6.1. Sulfidjordsområdena syftar till 

de som redovisas i denna handling Bilaga 1. 

Tabell 6.1. Förslag till hantering av påträffade sulfidjord. 

Sulfidjords-

område 

Yta Skyddsåtgärd Lämplig omgivning vid 

upplagsplats 

Kontrollprogram 

1 35410 m2 Inga Uppläggning på områden 

påverkade av sulfidjord 

- 

2 5042 m2 Inga Uppläggning på områden 

påverkade av sulfidjord 

- 

3 5161 m2 Täckskikt ≥ 1 m Uppläggning på områden 

påverkade av sulfidjord 

Inga känsliga vattendrag 

eller andra recipienter 

Inte skyddsvärd mark 

Utförande, täckskikt 

Ytvatten 

Oxidationsfront 
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6.7 Övrigt 

Väg, hårdgjorda ytor 

Vid dimensionering av överbyggnad för hårdgjorda ytor inom området bör terrassmaterial 

antas utgöras av materialtyp 3B eller 4A för västra delen och materialtyp 5A för östra 

delen.  

7 Förslag till kompletterande undersökningar 

Grundvatten 

Kompletterande mätningar av grundvattnet bör utföras i syfte att få mätningar för en 

längre tidsperiod och kunna bedöma grundvattenytans variation med årstiden. 

Mätningar rekommenderas också för fortsatt utredning av ytliga grundvattennivåer och 

behovet av eventuella grundvattensänkningar.  

Slugtester rekommenderas utföras för att erhålla hydrogeologiska egenskaper inom 

området och kunna beräkna följande:  

• grundvattensänkningars avsänkningstratt och omgivningspåverkan 

• tidsåtgång för grundvattensänkningar 

• grundvattentillströmning vid schaktningsarbeten och pumpningsbehov 

 

Schaktförutsättningar 

Provgropsundersökningar bör genomföras i ett tidigt skede för att kunna bedöma 

schaktningsförutsättningar inom området.  

Förslagsvis till ett djup av 3,0 m och en längd på 6,0 m i schaktbotten, i syfte att motsvara 

en ledningsschakt.   
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