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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 markanvisningsetapp 3 och 4 och syftar till att utgöra underlag
för markanvisning samt detaljplan.

2

STYRANDE DOKUMENT

I denna handling beskrivs förekommande jordarters egenskaper baserade 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 2016-04-18.

4

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
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Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA 13 tabell CE/1. I beskrivningen nedan
står M för materialtyp och T för tjälfarlighetsklass.
Generellt består naturlig jorden i området av sand-, silt- och lersediment som
underlagras av sandig siltmorän. Över stora delar av området överlagras naturlig
jord av fyllningsmassor.
Fyllningsmassornas sammansättning består i huvudsak av grusig sand (M2, T1)
eller grusig siltig sand (M3B, T2). Mäktigheten varierar mellan ca 0,5 till 1,4 m.
Sand- och siltsedimenten (M5A, T4) är i huvudsak mycket löst eller löst lagrade och
har en mäktighet på mellan ca 1 meter upp till 6 meter. Generellt är mäktigheten
störst i områdets centrala delar med avtagande mäktighet i sydlig, västlig och östlig
riktning.
Sulfidhaltiga silt- och lersediment (M5A, T4) har påträffats i 7 borrpunkter. Djup till
sulfidjorden varierade mellan ca 4,5 till 5 meters djup under markytan förutom i
borrpunkterna 15W207 och 16W348 där djup till sulfidjord var ca 1,6 till 2,5 meter
under markytan. Sulfidjorden bedöms ha avsatts i djupare svackor inom området,
med undantag för det södra området där sulfidjord påträffades på mindre djup. Lagret med sulfidsediment bedöms vara ca 0,2 till 1 m mäktigt och mycket löst eller löst
lagrat.
Underlagrande morän bedöms i huvudsak vara av typen sandig siltmorän (M5A, T4)
och har fast eller mycket fast lagring. Djup till morän varierar inom området från med
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störst djup ca 7,5 meter i områdets centrala del och minskande djup i sydlig, västlig
och östlig riktning.
Viktsonderingar har stoppat på djup från 0,8 till 8,0 under markytan.
Hejarsonderingar har stoppat på djup från 9,0 till 12,0 m under markytan.

4.1

Geotekniska parametrar

Valda samt förslag på dimensionerande parametrar redovisas i tabell 1 och 3.
Tabell 1 Sammanställning av valda värden.
Material

Tunghet,
( ’)
(kN/m3)

Hållfasthetsegenskaper

Deformationsegenskaper

Sediment
medelfast fast

18 (10)

32°

E = 6 MPa

Sediment
mycket lös
- lös

17(9)

26°

E = 2 MPa

Sulfidsilt/lera

17 (9)

cu = 20 kPa

M = - MPa

Morän

20 (11)

42°

E = 50 MPa

Tabell 2 Partialkoefficienter för omräkning till dimensionerade värden.
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Jordparameter

Symbol

Värde

Friktionsvinkel (tan(Ø) )

Ø

1,3

Odränerad skjuvhållfasthet

Cu

1,5

Tunghet

1,0

E-modul

E

Omräkningsfaktor

1,0
1,0
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Tabell 3 Sammanställning dimensionerande värden.
Material

Tunghet,
( ’)
(kN/m3)

Hållfasthetsegenskaper

Deformationsegenskaper

Sediment
medelfast fast

18 (10)

25,7°

E = 6 MPa

Sediment
mycket lös
- lös

17(9)

20,6°

E = 2 MPa

Sulfidsilt/lera

17 (9)

cu = 13,3 kPa

M = - MPa

Morän

20 (11)

34,7°

E = 50 MPa

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

5

GEOHYDROLOGISKA
FÖRHÅLLANDEN

Uppmätta grundvattennivåer i området varierar mellan 0,6 till 1,5 m under markytan.
Generellt bör förutsättas att grundvatten kan påträffas på ca 0,5 meters djup under
markytan.

L:\5543\Lulea kommun\10224464 - Kronandalen
geoteknik\3_Dokument\36_PM_Rapport\PM geoteknik markanvisningsetapp 3 & 4
RH.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Förekommande sandsediment bedöms kunna transportera relativt rikliga mängder
vatten.

6

GRUNDLÄGGNING

Inom området förekommer sedimentär jord med generellt lös eller mycket lös lagring. Grundläggning av tyngre konstruktioner bör således utföras på underlagrande
morän.
Där djup till fast lagrad friktionsjord är litet bör utskiftning av löst lagrade sediment
utföras.
För lätta konstruktioner kan förbelastning alternativt kompensationsgrundläggning
vara alternativ för att minska sättningar för konstruktioner som grundläggs på sedimentjord.
Generellt bör det förutsättas att där djup till fast lagrad friktionsjord är stort bör
tyngre byggnader grundläggas medelst pålgrundläggning. Utifrån utförda hejarsonderingar bedöms pållängder med betongpålar slagna till stopp i naturligt fast lagrad
morän bli ca 9 till 12 m. Då pållängder varierar bör pålarna vara skarvbara.
I områdets södra och nordöstra delar bedöms byggnader med källarplan bli grundlagda ovan fast lagrad morän.
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Byggnader som grundläggs under grundvattenytan bör utföras täta.
Då nya gator med dräneringar samt ledningsschakt kommer utföras i området,
måste dessa beaktas vid grundläggningsarbetet.
Planerade gator, fyllningar i VA-schakt samt ökningen av hårdgjorda ytor kommer
med tiden medför dränering av området och en säkning av grundvattnet. Detta bedöms medför att sättningar i förekommande finkorniga sediment utbildas med tiden,
vilket måste beaktas om grundläggning planeras ske utan urgrävning, pålning eller
annan grundförstärkningsmetod.
Materialtyp inom området är varierande, varför hårdgjorda ytor känsliga för tjällyftning och rörelse ska dimensioneras för materialtyp som gäller för aktuell fastighet.
Tjälfarlighetsklassen varierar mellan 1 till 4 inom området.

7

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 djupa schakt, för exempelvis byggnader med källarplan.’
Inom området planeras infrastruktur i form av VA-ledningar och andra ledningar
samt gator uppföras. Dessa kommer vara uppförda innan övriga delar av området
börjar exploateras med byggnader.
Spont eller annan typ av stödkonstruktion bedöms med hänsyn till att byggnader
planeras grundläggas nära gator vara nödvändig om djupare schakt planeras utföras i anslutning till planerad huvudgata och lokalgata 1 inom området.
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Det bör även beaktas att schaktning inom området kan medföra kostsam hantering
av sulfidjord, se avsnitt 7.1 Sulfidjord.

7.1

Sulfidjord

Sulfidjord har påträffats på ca nivåer +9 till +13 i områdets norra och mellersta delar.
I söder har sulfidjord påträffats från ca nivå +18, se sektion F-F. Sulfidjorden har en
mäktighet på mellan 0,2 till 1,2 m och ska förutsättas vara försurande vid uppschaktning. Sulfidjord kräver särskilt omhändertagande enligt gällande regler och
direktiv från Luleå kommun.

8

SÄTTNINGAR

Förutsatt att last från tyngre konstruktioner för ner till fast lagrad morän förväntas
små eller mycket små sättningar.
Grundläggning av tyngre konstruktioner ovan förekommande sand- och slitsediment
bedöms ledda till ej godtagbara sättningar och differenssättningar, varför det bör
uteslutas som grundläggningsalternativ med undantag för mycket lätta konstruktioner.
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