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BILAGOR
Bilaga 1

Tolkad plan djup till fast friktionsjord

Bilaga 2

Tolkad sektion A-A, B-B djup till fast friktionsjord

Bilaga 3

Tolkad sektion A-A, B-B djup till fast friktionsjord

ANSLUTANDE DOKUMENT
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) daterad 2016-04-04
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Status:

OBJEKT

På uppdrag av Luleå kommun har WSP Samhällsbyggnad utfört geotekniska
undersökningar inom planerat exploateringsområde Kronandalen. Undersökningarna är utförda inom markanvisningsområde 1 och ska utgöra underlag för markanvisning samt detaljplan

2

STYRANDE DOKUMENT

I denna handling beskrivs förekommande jordarters geotekniska egenskaper baserat på följande handlingar:
TK Geo 13, Publ. 2013:0668
AMA Anläggning 13
SS-EN 1997 samt IEG:s tillämpningsdokument
Sulfidjord – geoteknisk klassificering och odränerad skjuvhållfasthet, SGI
rapport 69

3

UTFÖRDA GEOTEKNISKA
UNDERSÖKNINGAR

Geotekniska undersökningar har utförts av WSP under december 2015 och mars
2016. Undersökningarna presenteras i sin helhet i en separat handling benämnd
Markteknisk undersökningsrapport (MUR), daterad 2016-04-04.

4

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
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Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA tabell CE/1. I beskrivningen nedan står
M för materialtyp och T för tjälfarlighetsklass.
Generellt består jorden i området av sand- och siltsediment ovan sandig siltmorän.
Ställvis förekommer fyllningar av varierande sammansättning. I områdets södra del,
se profil D-D återfinns sulfidhaltig silt och lera.
Sand- och siltsedimentens (M5A, T4) är mycket löst till medelfast lagrade och har
en mäktighet som varierar från ca 1 till 3,5 m med större mäktighet i söder.
Det sulfihaltiga lagret av silt och lera (M5A, T4) återfinns ca 2 till 3 m under markytan i områdets södra del. Lagret bedöms vara ca 0,5 till 1,0 mäktigt och mycket löst
lagrat.
Underlagrande morän bedöms generellt som sandig siltmorän (M5A, T4) och är fast
eller mycket fast lagrad. I områdets norra del återfinns fast morän på ca 1,5 till 2,5
m djup under markytan och i söder på ca 3 till 4 m djup under markytan.
Förekommande fyllningars sammansättning är varierande från (M2, T1) till (M5A,
T4).
Viktsonderingar har stoppat på djup från 0,9 m till 4,4 m under markytan.
Hejarsonderingar har stoppat på djup från 5,8 till 8,8 m under markytan.
Tolkade ritningar med uppskattning av djup till fast lagrad friktionsjord redovisas i
bilaga 1 till 3.
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4.1

Geotekniska parametrar

Valda samt dimensionerande parametrar redovisas i tabell 1 och 3. Värden är valda
utifrån diagram redovisade i markteknisk undersökningsrapport daterad 2016-04-04.
Tabell 1 Sammanställning av valda värden.
Material

Tunghet,
( ’)
(kN/m3)

Hållfasthetsegenskaper

Deformationsegenskaper

Sediment
medelfast fast

18 (10)

32°

E=6

Sediment
mycket lös
- lös

17(9)

26°

E = 2 MPa

Sulfidsilt/lera

17 (9)

cu = - kPa

M = - MPa

Morän

20 (11)

42°

E = 30 MPa

Tabell 2 Partialkoefficienter för omräkning till dimensionerade värden.
Jordparameter

Symbol

Friktionsvinkel (tan(Ø) )

Ø

Tunghet

1,3
1,0

E-modul

E

Omräkningsfaktor
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Värde

1,0
1,0

Tabell 3 Sammanställning dimensionerande värden.
Material

Tunghet,
( ’)
(kN/m3)

Hållfasthetsegenskaper

Deformationsegenskaper

Sediment
medelfast fast

18 (10)

25,7°

E=6

Sediment
mycket lös
- lös

17(9)

20,6°

E = 2 MPa

Sulfidsilt/lera

17 (9)

cu = - kPa

M = - MPa

Morän

20 (11)

34,7°

E = 30 MPa
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Observera att ovan nämnda jordparametrar är översiktliga parametrar och att det
slutligen åligger ansvarig konstruktör att bestämma dimensionerande parametrar då
värdet på faktorn beror på val av grundläggningstyp.

5

GEOHYDROLOGISKA
FÖRHÅLLANDEN

Uppmätta grundvattennivåer i området varierar mellan 0,2 till 1,8 meter under markytan. Generellt bör det förväntas grundvatten ca 0,5 m under markytan i området.
Närmast Bensbyvägen kan det dock förväntas lägre nivåer på grund av dränerande
vägdiken.
Sediment med större sandinnehåll bedöms kunna transportera relativt rikliga mängder med vatten.

6

GRUNDLÄGGNING

Inom området förkommer sedimentär jord med varierande lagringstäthet från mycket lös till medelfast. Generellt bör sedimenten ses som lösa och grundläggning av
tyngre konstruktioner bör således utföras på underlagrande morän.
För lätta konstruktioner kan förbelastning alternativt kompensationsgrundläggning
vara ett alternativ för att minska sättningar för planerade konstruktioner som grundläggs på sedimentjord.
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Djup till fast lagrad friktionsjord varierar inom området från ca 2 m under markytan i
nordväst till ca 4 m i sydväst. Ställvis inom området är djupet till fast lagrad friktionsjord mindre.
För byggnader utan källare kan pålning vara ett grundläggningsalternativ framförallt
i områdets östra och sydöstra delar. Utifrån utförda hejarsonderingar bedöms
pållängder med betångpålar slagna till stopp i naturligt fast lagrad morän bli ca 6 till
9 meter, då pållängder varierar bör pålar vara skarvbara.
Byggnader med källarplan bedöms inom stora delar av området bli grundlagda ovan
fast lagrad friktionsjord.
Byggnader som grundläggs under grundvattenytan bör utföras täta.
Då nya gator med dräneringar samt ledningschakt kommer utföras i området måste
dessa beaktas vid grundläggningsarbetet.
Planerade gator, fyllningar i VA-schakt samt ökningen av hårdgjorda ytor kommer
med tiden medföra en dränering av området och en sänkning av grundvattnet. Detta
bedöms medföra att vissa sättningar i förekommande finkorniga sediment utbildas
med tiden, detta måste beaktas om grundläggning planeras ske utan urgrävning,
pålning eller annan grundförstärkningsmetod.
Materialtyp inom området varierar varvid hårdgjorda ytor känsliga för tjällyftning och
rörelse ska dimensioneras enligt materialtyp som gäller för aktuell fastighet, inom
området varierar tjälfarlighetsklassen mellan 1 till 4.
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SCHAKT OCH FYLLNING

Förekommande naturlig jord har högt siltinnehåll och är därför flytbenägen vid vattenmättat tillstånd.
Med avseende på förekommande höga grundvattennivåer bör behovet av spont
samt tillfällig grundvattensänkning utredas vid djupare schakt under grundvattenytan, för exempelvis byggnader med källarplan.
Flera parametrar påverkar behovet av spont så som närhet till gator, byggnader och
andra anläggningar, djup till fast lagrad jord, jordens sammansättning och permeabilitet, schaktens djup, hur lång tid schakten skall stå öppen m.m.
Spont kan även vara aktuellt vid djupa schakt nära planerade gator i området.
Det bör även beaktas att schaktning inom området kan medför kostsam hantering
av sulfidjordsmassor, se avsnitt 8.1 Sulfidjord

7.1

Sulfidjord

Sulfidjord har påträffats i områdets södra del, se undersökningspunkterna 16W318,
16W319 och 16W320, sektion D-D. Dessa massor påträffas från ca nivå +11, är ca
0,5 till 1,0 m mäktiga och är försurande. Sulfidjord kräver särskilt omhändertagande
enligt gällande regler och direktiv från Luleå kommun..

8

SÄTTNINGAR

Förutsatt att laster från tyngre byggnader förs ner i fast lagrad morän förväntas små
sättningar.
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Grundläggning av tyngre konstruktioner ovan förekommande sand- och siltsediment
bedöms leda till ej godtagbara sättningar och differenssättningar, varför det bör uteslutas som grundläggningsalternativ med undantag för mycket lätta konstruktioner.
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