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1

Allmänt

På uppdrag av Luleå kommun har ÅF Infrastructure AB utfört geoteknisk utredning för
projektet Östra länken etapp 4E, Notviken-Mjölkudden.
I detta förstudieskede utreds olika ledningsstråk för etapp 4E, se figur 1. Inga
geotekniska fältundersökningar har utförts i detta skede och som underlag för den
geotekniska utredningen ligger resultat av tidigare utförda undersökningar inom eller i
närheten av studerade stråk.

Figur 1. Studerade stråk för VA-ledningar inom etapp 4E.
Föreliggande PM redovisar geotekniska förhållanden och de geotekniska åtgärder som
bedöms komma att erfordras för VA-ledningar inom respektive stråk.
Oavsett vilket stråk som väljs i detta skede kommer kompletterande geotekniska
undersökningar att erfordras för det ledningsstråket i det kommande
projekteringsskedet fas 1.

2

Underlag

Som underlag för den geotekniska utredningen har följande material använts:
Resultat av tidigare utförda geotekniska undersökningar, underlaget har
tillhandahållits från Luleå kommuns geoarkiv.
Underlag från SGU i form av jordartskarta, jorddjupskarta och brunnsarkivet har
studerats.
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Förslag till möjliga placeringar av va-ledningar i plan och profil inom studerade stråk
upprättat av ÅF.

3

Geotekniska förhållanden, allmänt

3.1

Jord

Naturlig jord inom utredningsområdet består huvudsakligen av ytliga siltiga-sandiga
sediment. Dessa sediment har varierande innehåll av i huvudsak silt och sand och
klassificeras som silt, sand, siltig sand eller sandig silt. Mäktigheten av siltiga-sandiga
sediment varierar mycket inom utredningsområdet, från någon enstaka decimeter till
mer än 6 m. Under sedimentet följer fast morän.
Leriga-siltiga sediment är sediment bestående av ler- och siltfraktioner i varierande
omfattning. Dessa sediment har extremt låg till mycket låg skjuvhållfasthet och är
sättningsbenägna samt är oftast sulfidhaltiga. Sulfidhaltiga ler- och siltsediment
påträffas främst i början av sträckan för de strandnära alternativen 1, 2b och 3.

3.2

Berg

Av SGU’s jorddjupskarta och Brunnsarkivet framgår att djup till berg uppskattas till 510 m inom området från starten vid Skutviken och fram till en tänkt linje mellan
Scandic hotell och Tryséns gränd, undantaget ett mindre område kring
Munkebergsgatan och Ankarvägen där djupet till berg uppskattas till 3-5 m. I
resterande del av utredningsområdet d v s väst om den tänkta linjen mellan Scandic
hotell och Tryséns gränd uppskattas djupet till berg vara större än 10 m.

3.3

Grundvatten

Endast ett fåtal grundvattenrör har installerats inom eller i nära anslutning till
studerade stråk och antalet mätningar i dessa rör är litet. I närheten av alternativ 1
finns två grundvattenrör installerade inom kvarteret Sjömärket.
Med ledning av utförda mätningar i rören, topografiska förhållanden samt vattennivåer
i Mjölkuddstjärnen och Luleälven har bedömning av grundvattenytans läge inom
respektive stråk gjorts. Grundvattenytans nivå varierar under en årscykel där högsta
nivåerna normalt inträffar i samband med snösmältningsperioden och lägsta nivåerna
inträffar normalt under senvintern fram till dess att snösmältningen börjar.

4

Beskrivning geotekniska förhållanden och
åtgärder

I nedanstående beskrivs översiktligt rådande geotekniska förhållanden för respektive
alternativ samt geotekniska åtgärder som bedöms komma att erfordras vid
anläggande av ledningar för det aktuella förslaget.
Grundvattenytans läge beskrivet i nedanstående är bedömningar av lägsta och högsta
nivåer som kan förväntas under ett år.
För beskrivning av ledningsförslaget hänvisas till PM VA-teknik.
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4.1

Alternativ 1

Alternativ 1 innebär va-stråk längs Notviks- och Mjölkuddsstranden, se figur 2.

Figur 2. Översikt alternativ 1, Östra Länken Etapp 4E.

4.1.1

Sträcka A till B

Sträckan är gemensam för alternativen 1, 2b och 3.
Ledningsstråket följer befintlig GC-väg och ligger vanligtvis minst 50 m strandlinjen
men på delar av sträckan är avståndet endast omkring 20 m. På första ca 170 m från
startpunkten A sjunker marknivån från ca +5 till +3 för att på resterande del av
sträckan variera mellan ca +1,6 – +3.
Enligt förslaget läggs ledningarna på djup mellan ca 1,5-4 m under markytan på
sträckan.
4.1.1.1

Geotekniska förhållanden

Från starten av sträckan vid punkt A och på en kort sträcka består jorden av ca 2 m
sandiga sediment på morän. De ytliga jordlagren övergår strax efter punkt A till lösa
finkorniga sediment vilandes på fasta siltiga-sandiga sediment alternativt morän. Det
finkorniga sedimentet består huvudsakligen av sulfidhaltig lera och sulfidhaltig silt med
mäktigheter mellan 4-5 m. Det sulfidhaltiga sedimentet har en utbredning fram till
höjd med Kraftverksvägen, d v s en total sträcka av minst 360 m.
På resterande delsträckan från Kraftverksvägen och fram till punkt B består jorden
1,5-2 m sandiga sediment på morän eller av morän direkt från markytan. Moränen
klassificeras som sandig morän eller sandig siltig morän.
Grundvattenytan bedöms ligga 3-4 m under markytan vid starten i punkt A för att ca
170 m från punkt A och fram till punkt B ligga strax över vattenytan i Luleälven, d v s
ca 1-2 m under markytan.

Datum: 2017-11-06

Bilaga 8 PM Geoteknik

Sida 5 (12)

RAPPORT
4.1.1.2

Geotekniska åtgärder

På den ca 360 m långa sträckan med lösa och sättningsbenägna sulfidhaltiga ler- och
siltsediment bedöms geotekniska förstärkningsåtgärder komma att erfordras för att
förhindra risken att sättningar uppkommer. På den aktuella sträckan kommer
vattengången enligt förslaget att ligga ca 1,7-1,8 m under markytan och mäktigheten
av kvarvarande lösa sediment under ledningarna kommer att då vara ca 2-3 m.
Alternativa förstärkningsåtgärder på sträckan är urgrävning av 2-3 m sediment och
återfyllning med exempelvis sprängsten alternativt annan grovkornig friktionsjord eller
genom förstärkning av jorden med kalk-cementpelare alternativt träpålar.
Längs resterande del av sträckan från Kraftverksvägen och fram till punkt B ligger
grundvattenytan nära eller över schaktbottennivån för ledningarna och förstärkt
ledningsbädd bedöms bli aktuellt.

4.1.2

Sträcka B till C

Sträckan är gemensam för alternativen 1 och 2b.
Ledningsstråket följer befintlig GC-väg och ligger på ett avstånd mellan 30-90 m från
strandlinjen. Markytan längs sträckan varierar mellan nivåer ca +2,5 – +4.
Enligt förslaget läggs ledningarna på djup mellan ca 4-5 m under markytan på
sträckan.
4.1.2.1

Geotekniska förhållanden

Inom första ca 500 m av sträckan från punkt B mot punkt C saknas geotekniskt
underlag, d v s inga undersökningar är utförda. På resterande del av sträckan har ett
antal viktsonderingar utförts och ca 50 m från punkt C har jordprovtagning utförts.
Jorden på delsträckan bedöms bestå av siltiga-sandiga sediment. Utförda sonderingar
längs stråket visar generellt att översta ca 1-1,5 m av sedimentet är mycket löst till
löst lagrat och medelfast till fast därunder. Ställvis längs sträckan är sedimentet
medelfast redan från markytan.
Grundvattenytan längs sträckan kan förutsättas ligga i nivå med eller strax över
vattenståndet i Luleälven, d v s ca 2-3,5 m under markytan.
4.1.2.2

Geotekniska åtgärder

Schakt för ledningarna kommer att ske under grundvattenytan i förmodade siltigasandiga sediment. Vid schakt under grundvattenytan i siltiga-sandiga sediment är
risken stor att jorden blir flytbenägen och svårschaktad. På grund av det stora
innehållet av sand har jorden hög permeabilitet, d v s den har hög
vattengenomsläpplighet och grundvattensänkning kan därmed bli svår.
Schakt inom spont samt förstärkt ledningsbädd för ledningarna bedöms bli aktuellt på
större delen av sträckan.

4.1.3

Sträcka C till D

Längs första ca 1750 m från punkt C mot punkt D sammanfaller VA-stråket i stort med
eller ligger mycket nära strandlinjen där markytan generellt ligger på nivåer kring +0
– +1,5 för att på sista ca 500 m ligga mellan ca 50-190 m från strandlinjen i något
högre terräng med marknivåer på +1,5 – +2,5.
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Vattengången på ledningarna ligger enligt förslaget på nivå ca +0,3 vid punkt C och
sjunker till nivå ca -2 i slutet av sträckan vid punkt D. Ledningarna kommer därmed
att ligga mellan 0-3 m under markytan på sträckans första ca 1750 m och mellan ca
3,5-4,5 m på sträckans sista ca 500 m.
4.1.3.1

Geotekniska förhållanden

På delsträckans första ca 1750 m saknas geotekniskt underlag, inga relevanta
undersökningar har utförts i nära anslutning till ledningsstråket. Med ledning av
jordartsförhållandena som råder på föregående delsträcka och på följande ca 400 m av
denna sträcka kan det dock förutsättas att översta 0,5-1,5 m består av siltiga-sandiga
sediment med mycket lös till lös lagringstäthet följt av fasta siltiga-sandiga sediment
alternativt morän. På sista ca 100 m av sträckan fram till punkt D består jorden av 2-3
m mycket löst lagrade leriga-siltiga sediment på fast lagrade siltiga-sandiga sediment
alternativt morän.
Grundvattenytan längs sträckan kan förutsättas ligga i nivå med eller strax över
vattenståndet i Luleälven, d v s mellan 0-2 m under markytan.
4.1.3.2

Geotekniska åtgärder

Schakt för ledningarna kommer att ske under grundvattenytan i förmodade siltigasandiga sediment. Vid schakt under grundvattenytan i siltiga-sandiga sediment är
risken stor att jorden blir flytbenägen och svårschaktad. På grund av det stora
innehållet av sand har jorden hög permeabilitet, d v s den har hög
vattengenomsläpplighet och grundvattensänkning kan därmed bli svår.
Schakt inom spont samt förstärkt ledningsbädd för ledningarna bedöms bli aktuellt på
stor delen av sträckan. På delar av sträckans första ca 1750 m där läggningsdjupet är
litet kan eventuellt schakt utföras med flacka släntlutningar samt att schakt och
fyllning för förstärkt ledningsbädd utförs i ett sammanhang och i korta etapper.

4.2

Alternativ 2b

Figur 3. Översikt alternativ 2b, Östra Länken Etapp 4E.

4.2.1

Sträcka A till B

Sträckan är gemensam med alternativ 1, se kapitel 4.1.1.
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4.2.2

Sträcka B till C

Sträckan är gemensam med alternativ 1, se kapitel 4.1.2.

4.2.3

Sträcka C till G

Från starten vid punkt C stiger markytan på en sträcka av 200 m från ca +5 till ca
+12,5. På resterande ca 650 m av sträckan är terrängen relativt plan med marknivåer
kring +12,5.
Stråket korsar Mjölkuddsvägen, Notviksvägen och Bodenvägen samt en GC-väg och
Tunavallens idrottsanläggning. Enligt förslaget läggs ledningarna på djup mellan 1,63,2 m under markytan på sträckan.
4.2.3.1

Geotekniska förhållanden

Längs hela sträckan från punkt C och fram till Bodenvägen består naturliga jordlager
av siltiga-sandiga sediment som är löst lagrade översta 1-1,5 m följt av medelfasta till
fasta siltiga-sandiga sediment alternativt morän. På sträckans sista ca 70 m vid
passagen av Bodenvägen består jorden av morän.
Grundvattenytan bedöms ligga minst 2-3 m under markytan på sträckan.
4.2.3.2

Geotekniska åtgärder

Inga geotekniska förstärkningsåtgärder bedöms komma att erfordras på sträckan. Om
schaktfri ledningsläggning väljs vid korsning med vägar kan tillfällig spont komma att
erfordras beroende på tryck- och mottagningsgropars placering.

4.2.4

Sträcka G till I

Mellan punkterna G och I följer stråket Bodenvägen på dess norra sida på ett avstånd
av 8-20 m från närmaste vägkant. Marknivåerna längs sträckan sjunker från ca +12
vid punkt G till som lägst ca +4,4 vid Mjölkuddstjärnen.
Enligt förslaget ligger vattengången för ledningarna på djup mellan 2-4 m under
markytan, vid Mjölkuddstjärnen ligger ledningarna 2-3 m under markytan.
4.2.4.1

Geotekniska förhållanden

På sträckans första ca 440 m, från punkt G och fram till GC-porten under Bodenvägen,
består jorden av morän eller av ett 0,5-1 m tjockt lager av siltiga-sandiga sediment på
morän.
På sträckan förbi Mjölkuddstjärnen består jorden av fyllningar, troligen av
moränursprung i vägens sidoområde, följt av sediment bestående av gyttja, lera och
silt. Fyllningarna i sidoområdet kan eventuellt utgöra en tryckbank för vägens
stabilitet.
De geotekniska undersökningar som tillhandahållits i området kring Mjölkuddstjärnen
är utförda före Bodenvägen byggdes. Dessa undersökningar visar att den ursprungliga
sedimentmäktigheten generellt varierade mellan ca 1,5-3 m men ställvis upp till 4 m.
Sedimentet var extremt löst och följdes av fast silt på morän. Hur mycket sediment
som finns kvar under fyllningar för Bodenvägen och fyllningar i vägens sidoområde
måste undersökas i kommande projekteringsskede.
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Grundvattenytan bedöms ligga minst 2-3 m under markytan på sträckans första ca
440 m och i nivå med vattenståndet i Mjölkuddstjärnen på resterande del av sträckan
fram till punkt I.
4.2.4.2

Geotekniska åtgärder

På första ca 440 m av sträckan bedöms inga geotekniska förstärkningsåtgärder
erfordras.
På sträckan förbi Mjölkuddstjärnen bedöms spont bli aktuell vid schaktarbetet samt
förstärkt ledningsbädd då schakt kommer att ske under grundvattenytan.

4.3

Alternativ 3

Alternativ 3 innebär förläggning av nytt va-stråk längs Notviksstranden till ny
pumpstation nedanför Boogiegatan. Stråket korsar därefter Notviken via korsning av bl
a Mjölkuddsvägen och Bodenvägen och följer sedan Bodenvägens norra sida för att till
sist ansluta till Östra Länkens etapp 4F, se figur 4.

Figur 4. Översikt alternativ 3, Östra Länken Etapp 4E.

4.3.1

Sträcka A till B

Sträckan är gemensam med alternativ 1, se kapitel 4.1.1.

4.3.2

Sträcka B till F

Längs den 600 m långa sträckan mellan punkt B och F stiger terrängen svagt från nivå
ca +4 till nivå ca +9. Ledningstråket förläggs i Boggiegatan och i grönytor samt korsar
Mjölkuddsvägen, en GC-väg och Bodenvägen.
Enligt förslaget läggs ledningarna på djup mellan 2-3,5 m under markytan på
sträckan.
Geotekniskt underlag saknas på sträckan mellan punkt B och Mjölkuddsvägen.
4.3.2.1

Geotekniska förhållanden

På sträckan fram till Erikslundsvägen bedöms jorden under fyllningar för gator bestå
av 1-3 m siltiga-sandiga sediment på morän. Efter passagen av Mjölkuddsvägen och
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fram till Bodenvägen bedöms jorden bestå av 0,5-1,5 m siltig lera eller sandig silt på
morän.
Grundvattenytan bedöms ligga minst 2-3 m under markytan.
4.3.2.2

Geotekniska åtgärder

Inga geotekniska förstärkningsåtgärder bedöms komma att erfordras på sträckan.

4.3.3

Sträcka F till G

Mellan punkterna F och G följer stråket Bodenvägen på dess norra sida på ett avstånd
av 10-18 m från närmaste vägkant och på sträckan korsas en GC-väg och Spantgatan.
Enligt förslaget läggs ledningarna på djup mellan 2-2,7 m under markytan.
Marknivåerna längs sträckan stiger från nivå ca +8 vid punkt F till som högst ca +12
strax före punkt G.
4.3.3.1

Geotekniska förhållanden

Jorden på sträckan består av tunt lager siltig-sandiga sediment på morän eller av
morän direkt från markytan. Sedimentlagrets tjocklek är generellt 0,5-1 m tjockt och
jordlagren är fasta från ca 0,5 m under markytan.
Grundvattenytan bedöms ligga minst 2-3 m under markytan längs sträckan.
4.3.3.2

Geotekniska åtgärder

Inga geotekniska förstärkningsåtgärder bedöms komma att erfordras på sträckan.

4.3.4

Sträcka G till I

Sträckan är gemensam med alternativ 2b, se kapitel 4.2.4.
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4.4

Alternativ 3b

Alternativ 3b innebär att VA-stråket förläggs längs Storhedsvägen och Bodenvägen
enligt figur 5.

Figur 5. Översikt alternativ 3b, Östra Länken Etapp 4E.

4.4.1

Sträcka A till F

Längs den ca 2,1 km långa sträckan mellan punkt A och F är terrängen relativt platt
med marknivåer mellan nivåer ca +3,5 till +6,5. Ledningstråket korsar Storhedsvägen,
Bodenvägen, järnvägsspår till Notviken och Björkskataleden. Enligt förslaget läggs
ledningarna på djup mellan 2-4,6 m under markytan.
4.4.1.1

Geotekniska förhållanden

Längs större delen av sträckan bedöms jorden bestå av ett 0-1 m tjockt lager av
siltiga-sandiga sediment på morän. Ett område med upp till 3,7 m lösa sulfidhaltiga
ler- och siltsediment påträffas ca 200 m från järnvägskorsningen och som utbreder sig
minst 300 m längs Storhedsvägen i riktning mot Storheden.
Grundvattenytan har uppmätts i en provgrop på ca 2 m djup under markytan inom
lösmarksområdet. Längs övriga delsträckan bedöms grundvattenytan ligga 2-3 m
under markytan.
4.4.1.2

Geotekniska åtgärder

Urgrävning av upp till 2 m lösa och sättningsbenägna sediment bedöms bli aktuellt
inom en sträcka av ca 300 m. Vid passagerna av vägar och järnvägen kan tillfällig
spont komma att erfordras beroende på tryck- och mottagningsgropars placering.
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4.4.2

Sträcka E till B

Mellan ny pumpstation och nytt nödutlopp ska en bräddledning dras, se figur 5.
4.4.2.1

Geotekniska förhållanden

På sträckan mellan ny pumpstation och nytt nödutlopp saknas geotekniskt underlag.
Jorden kan förutsättas bestå av som mest upp till 3 m siltiga-sandiga sediment på
morän.
4.4.2.2

Geotekniska åtgärder

Vid passagen av järnvägen kan tillfällig spont komma att erfordras beroende på tryckoch mottagningsgropars placering.

4.4.3

Sträcka F till G

Sträckan är gemensam med alternativ 3, se kapitel 4.3.3.

4.4.4

Sträcka G till I

Sträckan är gemensam med alternativ 2b, se kapitel 4.2.4.
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