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1

Objekt

Tyréns AB har på uppdrag av Galären i Luleå AB utfört en geoteknisk undersökning inför
byggnation av flervåningshus på fastigheten Hägern 11, Luleå kommun. Aktuellt område ligger
öster om Bergnäsbron, längs med Västra Varvsgatan, se i figur 1.

Figur 1 Aktuellt område markerat i rött.

2

Ändamål

Undersökningen är utförd med syfte att undersöka de geotekniska förhållandena inom
fastigheten Hägern 11 inför upphandling av totalentreprenör. Flerbostadshuset planeras med 15
våningar inklusive källarplan.

3

Underlag för undersökningen

Följande underlag har använts för undersökning:
-

Nybyggnadskarta, Metria, daterad 2010-10-08

-

Situationsplan översikt A-01.1-01, Tirsén & Aili Arkitekter, daterad 2012-09-26

-

Illustration, Tirsén & Aili Arkitekter, daterad 2012-09-26

-

Sektion, Tirsén & Aili Arkitekter, daterad 2012-09-26

-

Planer, Tirsén & Aili Arkitekter, daterad 2012-09-26

-

Situationsplan A-01.1-01, Tirsén & Aili Arkitekter, daterad 2010-09-07

-

Tidigare utförd geoteknisk undersökning, se kapitel 6.

-

Ortofoto erhållet från Google Maps.
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4

Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.
Tabell 1. Planering och redovisning
Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering

SS-EN 1997-2

Fältutförande

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 samt SS-EN-ISO
22475-1

Beteckningssystem

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2. Fältundersökningar
Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

HFA

SS-EN ISO 22476-2

Övriga ej
Europastandarder
Slagsondering

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96

Provtagningar
Kategori B

EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96

Tabell 3. Hydrogeologiska undersökningar
Metod

Standard eller annat styrande dokument

Slutna system

EN ISO 22475–1:2006

5

Geoteknisk kategori

Aktuella undersökningar är utförda i enlighet med geoteknisk kategori 2 för
konstruktion/grundläggning.

6

Arkivmaterial

Inom området har geotekniska undersökningar utförts tidigare. Punkterna är placerade öster
och väster om aktuellt område och finns arkiverade i Luleå kommuns geotekniska arkiv. Fem
punkter bedöms användbara i aktuell undersökning och dessa utgörs av en slagsondering, tre
av viktsonderingar och en skruvprovtagning. Punkterna redovisas i bilaga 2.

7

Befintliga förhållanden

7.1 Topografi
Aktuellt område är en asfalterad parkering utom längst i väster där marken är gräsbelagd.
Marken inom parkeringen är relativt plan och enligt borrpunkterna varierar marknivån mellan ca
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+4,3 – +4,5. Inom den gräsbelagda ytan lutar dock marken uppåt, mot befintlig byggnad, och
enligt borrpunkterna är marknivån där ca +5,0 – +5,2.

7.2 Befintliga konstruktioner
Väster om aktuellt område står en befintlig byggnad med 3 våningar. Byggnaden bedöms vara
ytligt grundlagd. Söder och öster om aktuellt område, runt parkeringen, går en betongmur.

8

Geotekniska fältundersökningar

8.1 Utförda undersökningar
Aktuella undersökningar omfattar:
·

Hejarsondering (HfA) i 2 st punkter

·

Slagsondering (Slb) i 5 st punkter

·

Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 4 st punkter

8.2 Undersökningsperiod och fältingenjör
Undersökningarna har utförts under perioden 2014-02-27 – 2014-03-03. Fältarbete har utförts
av Pär Boström, fältingenjör Tyréns AB.

8.3 Provhantering
Provhantering och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:96 Geoteknisk
Fälthandbok.
Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast.

8.4 Kalibrering och certifiering
Undersökningarna har utförts med borrbandvagn GM 75 GTT. Kalibrering av borrbandvagnen
utfördes 2013-05-15, se bilaga 3.

8.5 Positionering
Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Henrik Vintén, Sweco Infastucture AB.
Koordinatsystem: Sweref 99 2145
Höjdsystem: RH 2000

8.6 Redovisning
Resultat från utförda sonderingar och provtagningar redovisas på plan- och sektionsritning
enligt ritningsförteckning listad i innehållförteckningen. Redovisning av undersökningen har
utförts av Magnus Eriksson, Tyréns AB.

9

Geotekniska laboratorieundersökningar

Inga laboratorieundersökningar har utförts i aktuellt uppdrag.
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10 Hydrogeologiska undersökningar
10.1 Utförda undersökningar
Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar installation av grundvattenrör (Rf) i en punkt.
Röret installerade den 27/2 2014 av fältgeotekniker Pär Boström.

10.1.1 Korttidsobservationer
Observation av grundvattennivån har utförts vid två tillfällen den 27/2 2014 av fältgeotekniker
Pär Boström, Tyréns AB samt den 11/3 av miljökonsult Gunilla Ripa, Tyréns AB.
Grundvattennivån låg, vid observationstillfällena, ca 4,5 m respektive 4,8m under befintlig
markyta vilket motsvarar nivå ca +0,7 respektive +0,4.

10.1.2 Långtidsobservationer
Inga långtidsobservationer har utförts i området.

11 Härledda värden
11.1 Jordartsbeskrivning
Ytligt är marken belagd med 0,05 m asfalt i östra delen (T2, T4 och T5) och 0,1 m växtdelar (Pr)
i västra delen (T1 och T3). Under det, utgörs jorden av ca 0,9 – 3,9 m fyllningsmassor. I T1 där
fyllningen är som mäktigast (3,9 m) har skruvprovtagning avbrutits utan att naturlig jord har
påträffats. I de punkter där provtagning har utförts utgörs fyllningen av sand (Mg:Sa) och
finsandig silt (Mg:fsaSi) men främst av sandig siltmorän (Mg:saSiTi). Rester av trä och tegel har
även påträffats i fyllningen. Fyllningens kvalitet och lagringstäthet bedöms kunna variera mellan
borrpunkterna. I T2 och T4 underlagras fyllningen av naturligt lagrad sand (Sa) och finsand
(FSa), i ytan bedöms sanden vara av torrskorpekaraktär (Sadc). Sandens mäktighet varierar
mellan 0,4 m (T4) i öster till 1,1 m (T2) i väster. Under sanden, samt fyllningen i norr, finns
naturligt lagrad morän. Ytligt bedöms moränens siltinnehåll vara större och den har
klassificerats som sandig siltmorän (saSiTi) de översta ca 0,9 – 3,0 m av moränen. I T3 har
endast sandig siltmorän påträffats. På djupet har moränen klassificerats som siltig sandmorän
(sisaTi). I T5 har ingen provtagning utförts men där bedöms fyllningen uppgå till ca 1,0 m och
bedöms underlagras av ca 0,5 m naturligt lagrad sand och därefter av naturligt lagrad morän av
troligtvis siltig sandmorän.

11.2 Hållfasthetsegenskaper
11.2.1 Friktionsvinkel
Jordens friktionsvinkel har utvärderats utgående från utförda hejarsonderingar i T2 och T5 som
har utvärderats enligt samband i avsnitt 5.2.3.8.1.1 i TK Geo 11. Eftersom hejarsonderingarna
inte har utförts genom samtliga jordlager har sandens friktionsvinkel utvärderats utgående från
empiriska värden redovisade i tabell 5.2-4 i TK Geo 11 och SGI information 1 tabell 27. De
viktsonderingar som tidigare har utförts i området av Luleå kommun har även tagits med i
beaktning vid utvärdering av det valda värdet. Ingen friktionsvinkel har utvärderats för fyllningen
på grund av att dess kvalitet bedöms variera så pass mycket inom området samt att tjäle
förekommit, se kapitel 12. Utvärderade sonderingar redovisas i bilaga 4. De utvärderade valda
värdena redovisas i Tabell 4.
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Tabell 4. Valda friktionsvinklar för aktuell jordprofil.
Jordmaterial

Djup* (m)

Friktionsvinkel, ϕ’ (°)

Sa/FSa/Sadc

1,1 – 2,3

30

saSiTi

0,9 – 3,9

39

siSaTi

2,9 – 4,0

41

* Djupet varierar inom området för exakta djup se bifogad sektionsritning G-12-01.

11.3 Deformationsegenskaper
Jordens elasticitetsmodul har utvärderats utgående från utförda hejarsonderingar i T2 och T5
som har utvärderats enligt samband i avsnitt 5.2.3.2 i TK Geo 11. Eftersom hejarsonderingarna
inte har utförts genom samtliga jordlager har sandens elasticitetsmodul utvärderats utgående
från empiriska värden redovisade i tabell 5.2-3 i TK Geo 11. De viktsonderingar som tidigare har
utförts i området av Luleå kommun har även tagits med i beaktning vid utvärdering av det valda
värdet. Ingen elasticitetmodul har utvärderats för fyllningen på grund av dess kvalitet bedöms
variera så pass mycket inom området samt att tjäle förekommit, se kapitel 12. Utvärderade
sonderingar redovisas i bilaga 4. De utvärderade valda värdena redovisas i Tabell 5.
Tabell 5. Valda elasticitetsmoduler för aktuell jordprofil.
Jordmaterial

Djup* (m)

Elasticitetsmodul, E (MPa)

Sa/FSa/Sadc

1,1 – 2,3

2,5

saSiTi

0,9 – 3,9

40

siSaTi

2,9 – 4,0

50

* Djupet varierar inom området för exakta djup se bifogad sektionsritning G-12-01.

11.4 Hydrogeologiska egenskaper
Grundvattennivån låg, vid observationstillfällena, ca 4,5 m respektive 4,8 m under befintlig
markyta vilket motsvarar nivå ca +0,7 respektive +0,4.
Grundvattenytans nivå bedöms variera med årstid och högsta grundvattennivån kan förväntas
efter snösmältningsperioder och perioder med kraftig nederbörd. Den observation som har
registerats i denna undersökning har utförts under vintern 2014. Högre grundvattennivåer kan
därför förväntas.

11.5 Miljötekniska egenskaper
De miljötekniska egenskaperna redovisas i en separat rapport.

11.6 Övriga egenskaper
11.6.1 Tunghet
Jordens tunghet har utvärderats utgående från tabellerade empiriska värden i SGI information 1
tabell 2 och TK Geo 11 tabell 5.2-1. Valda värden på tunghet redovisas i

Tabell 6.
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Tabell 6. Valda tungheter för aktuell jordprofil.
Jordmaterial

Djup* (m)

Tunghet, γ (kN/m 3)

Effektiv tunghet, γ’ (kN/m 3)

Sa/FSa/Sadc

1,1 – 2,3

18

10

saSiTi

0,9 – 3,9

20

11

siSaTi

2,9 – 4,0

20

12

* Djupet varierar inom området för exakta djup se bifogad sektionsritning G-12-01.

12 Värdering av undersökning
I de två hejarsonderingarna som har utförts kan en spridning ses ca 2,0 m i ytan där T2 har
lösare lagring än T5 vilket syns i redovisade diagram bilaga 4. Det är svårt att avgöra vilka
värden som är mest tillförlitliga och de valda värdena har därför valts med viss försiktighet.
Fyllningarnas variation i mäktighet och innehåll, tillsammans med att hejarsondering inte har
utförts direkt från markytan, göra att det är allt för svårt att anta valda värden för dessa.
Hejarsonderingarna har inte utförts från markytan pga av tjälade förhållanden. Tjäldjupet
uppgick till uppemot 0,8 m.
I punkt T1 har provtagningen avbrutits utan kontakt med naturligt lagrad morän på grund av
fyllningens stora mäktighet. I punkt T5 har ingen provtagning utförts vilket har medfört att
jordprofilen har antagits vid utvärdering av härlett värde, se avsnitt 11.2 och 11.3. Det valda
värdet har dock valts med försiktighet.
I område har endast ett grundvattenrör installerats och endast två grundvattenobservationer har
utförts. I detaljprojekteringsskedet kan fler grundvattenrör och grundvattenobservationer krävas
för att visa den årliga variationen och variationen på grundvattennivån inom området.
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MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/HÄGERN 11

BILAGA 1 - FÄLTPROTKOLL
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MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/HÄGERN 11

BILAGA 2 – TIDIGARE UTFÖRD GEOTEKNIK

2014-03-18
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BILAGA 3 – KALIBRERINGSPROTKOLL
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BILAGA 4 – UTVÄRDERADE SONDERINGAR
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Figur 1. Utvärderade friktionsvinklar ur utförda hejarsonderingar, redovisade mot djup under
markytan.
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Figur 2. Utvärderade elasticitetsmoduler ur utförda hejarsonderingar, redovisade mot djup under
markytan.
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