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1

OBJEKT

På uppdrag av Luleå kommun har WSP Samhällsbyggnad utfört en
översiktlig geoteknisk undersökning för på Lilla Mjölkuddsberget,
Ytterviken i Luleå.
Ändamålet med undersökningen är att utreda de geotekniska förhållandena i
området samt verifiera bergnivåer och moränmäktigheter för
volymberäkningar för utvinning att material.
Denna handling utgör underlag för förprojektering.

2

STYRANDE DOKUMENT

I denna handling beskrivs förekommande jordarters geotekniska egenskaper
baserat på följande handlingar:





3

TK Geo 13, Publ 2013:0668
AMA Anläggning 13
SS-EN 1997 och IEG:s tillämpningsdokument
Boverkets BFS 2015:6 EKS 10

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

3.1
GEOTEKNISK KATEGORI OCH
SÄKERHETSKLASS
Val av säkerhetsklass görs enligt BFS 2015:6 Bilaga 1. Geokonstruktioner
dimensioneras i detta skede för Geoteknisk kategori 2 (GK2) enligt IEG
Rapport 2:2008.

3.2

BERÄKNINGSANVISNINGAR

Dimensioneringssätt för olika typer av geokonstruktioner görs enligt tabell I1, BFS 2015:6.

4

UTFÖRDA GEOTEKNISKA
UNDERSÖKNINGAR

Geotekniska fältundersökningar utfördes av WSP under augusti och
september 2016. Undersökningarna redovisas i sin helhet i en separat
handling benämnd Markteknisk undersökningsrapport (MUR), daterad 201611-25.
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ÖVRIGA HANDLINGAR OCH
UNDERLAG

Tidigare utförda undersökningar i området tillhandahållna av Luleå kommun
har beaktats vid planering av arbetet.
Laserskanning över området, tillhandahållet av Luleå kommun, har använts
som underlag vid skapandet av terrängmodell och bergmodell samt sektioner.
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6

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6.1

TOPOGRAFI

Det undersökta planområdet ligger inom Porsödalens industriområde och
avgränsas i söder och sydväst av ett järnvägsspår och i norr och i öst av ett
bebyggt industriområde.
Den största del av planområdet utgörs av skog med varierande höjd och
topografi.
Beskrivningen av området är uppdelad i två delar.
Den första delen är belägen på ett berg, Lilla Mjölkuddsberget. Terrängen
består av skogsmark och har generellt svag lutning med nivåer som varierar
mellan ca +6,8 och +17,2, motsvarande en höjdskillnad på ca 13 meter. Inom
stora delar av området förekommer berg i dagen eller ytligt berg. I delar av
området finns stora block och sten. Området avgränsas mot industriområdet
och delområde 2 av en delvis grusbelagd och delvis asfalterad gång- och
cykelväg.
Delområde två är belägen nordväst om Lilla Mjölkuddsberget och sträcker
sig mellan järnvägen och en industritomt (Beijer) ut mot en asfalterad gångoch cykelväg. Området består av skogsmark och utfylld mark med relativt
plan terräng. Markytan har mätts in i utförda undersökningspunkter på nivå
ca +5,0 till +5,7.

6.2

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Materialtyp och tjälfarlighetsklasser enligt AMA Anläggning 13. I
beskrivningen nedan står M för materialtyp och T för tjälfarlighetsklass.
I följande beskrivning är det undersökta området indelat i två delar, se
profilritning (G-10-1-001).

Del 1, Lilla Mjölkuddsberget
I området består jorden av ett tunt lager mulljord och växtskikt ovan
friktionsjord på morän. Berg förekommer ytligt i stora delar av område och
berg i dagen har karterat på ett flertal ställen.
Friktionsjorden består av siltig sand (M3B, T2) och moränen är av typen
siltig sandmorän (M3A, T2).
Undersökningarna är generellt utförda med jord-bergsondering till stopp,
dvs. utfört minst 3 m i berg.
Områden med berg i dagen har karterats och mätts in. Bergnivåerna för
områden med berg i dagen har bestämts utifrån en terrängmodell baserad på
laserskanning och varierar mellan ca +7 till +23.
Berg har påträffats i de undersökta punkterna på djup ca 0,2-5,5 m under
markytan, motsvarande nivå ca +7,3 till +16,5. Undantaget är punkt
16W056, där det var bergfritt ned till ca 9,0 meters djup under markytan,
motsvarande nivå -2,15, se sektionsritningar (G-10-2S-004).
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Lokalt i punkt 16W056, i den västra delen av Mjölkuddberget, har fyllning
påträffats av typ siltig sandmorän (M3A, T2).
Del 2
Jorden i området består generellt av sandiga siltsediment (M5A, T4) ovan
siltig lera (M5A, T4) som underlagras av sandig silt (M5A, T4) och morän.
I området vid punkt 16W051 och 16W054 finns ytliga blandade fyllningar.
Siltsedimenten är mycket löst till löst lagrade med mäktigheter på ca 1,0 m.
Den underlagrande sulfidjordshaltiga siltiga leran är mycket löst lagrad och
har ca 0,6 m mäktighet.
Den underlagrande siltiga sandmoränen (M3A, T2) har fast till mycket fast
lagringstäthet.
Berg har inte verifierats i undersökningspunkterna.
Viktsonderingar stoppade på ca djup 0,9-4,2 m under markytan, motsvarande
nivå ca +0,8 till +4,6.
Slagsonderingar stoppade eller avbröts på ca djup 9,0–15,0 m under
markytan motsvarande nivå ca -3,9 till -9,3.
Skruvprovtagning utfördes ned till 4,0 under markytan motsvarande nivå ca
+1,0.

6.3

GEOTEKNISKA PARAMETRAR

Valda härledda samt dimensionerande parametrar redovisas i tabell 1 och 3.
Värden är valda utifrån diagram redovisade i markteknisk
undersökningsrapport (MUR) daterad 2016-09-16, samt TK Geo 13 tabell
5.2-1, 5.2-2 och 5.2-3.
Tabell 1 Sammanställning valda härledda värden.

Tunghet, ρ
(ρ’) (kN/m3)

Hållfasthetsegenskaper

Deformationsegenskaper

fast

20(12)

28°

E = 14 MPa

Mycket lös

17(9)

26°

E = 1 MPa

Mycket lös

17(07)

-

-

Fast till mycket
fast

20(12)

37°

E = 20MPa

Material

Lagringstäthet

Befintlig fyllning

Silt och sandig Silt

Sulfidhaltig siltig lera

Morän
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Tabell 2 Partialkoefficienter för omräkning till dimensionerade värden

Jordparameter

Symbol

Värde

Friktionsvinkel (tan(Ø) )

γØ

1,3

Tunghet

γρ

1,0

E-modul

γE

1,0

Omräkningsfaktor (del 1)

η

0,95

Omräkningsfaktor (del 2)

η

0,8

Tabell 3 Sammanställning dimensionerande värden

Tunghet, ρ
(ρ’) (kN/m3)

Hållfasthetsegenskaper

Deformationsegenskaper

fast

20(12)

18°

E = 14 MPa

Mycket lös

17(9)

17°

E = 1 MPa

Mycket lös

17(07)

-

-

Fast till mycket
fast

20(12)

Material

Lagringstäthet

Befintlig fyllningen

Silt och sandig Silt

Sulfidhaltig siltig lera

Morän

6.4

28°

E = 20MPa

GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Geohydrologiska undersökningar omfattar installation av 3 st filterförsedda
grundvattenrör. Avlästa vattennivåer visas nedan i tabell 4.
Tabell 4 Uppmätta grundvattennivåer med avseende på djup under markytan och nivå enligt
RH2000

GV-rör
Datum

16W052

16W056

16W076

2016-09-18

1,0/+4,0

2,74/+4,0

2,5/+9,7

Grundvattennivån kan förväntas vara högre vid höga vattenflöden till
exempel vid stora nederbördsmängder eller snösmältning.
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REKOMMENDATIONER

Inom området förkommer stora block, sten och berg i dagen.
Om byggnation ska genomföras kan det beroende på höjdsättningen komma
att krävas sprängningsarbeten i området. Vid sprängningsarbeten inför
byggnation måste radonrisken utredas.
Bergschakt och schaktning för byggnad utförs enligt AMA Anläggning 13
CBC.221.
Schaktbottenbesiktning av geotekniskt sakkunnig rekommenderas.
Grundläggning utförs på avsprängt och välrensat berg eller fast naturlig
morän.
Vid sprängningsarbeten skall en riskanalys utföras och analysen skall beakta
hur omgivningen kommer att påverkas av planerade arbeten. I omgivningen
finns elkraftledningar vid järnvägen som kan påverkas av vibrationer och
damm. I anslutning till området finns även ett flertal arbetsplatser som kan
påverkas.
Observera att sulfidhaltig jord förekommer i de nordvästra delarna av
området. Dessa massor kräver särskild hantering enligt gällande regler och
direktiv från miljömyndigheten.

8

KONTROLL

Kontroll ska omfatta att de verkliga jord-och grundvattenförhållandena
överensstämmer med de förutsättningar som projekteringen baserats på.
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VI ÄR WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.
Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus &
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och
mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden,
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 34 000
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi
omkring 3 500 medarbetare.

WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
Tel: +46 10 7225000
http://www.wspgroup.se
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