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1

Uppdrag
På uppdrag av Sandvikens kommun har Sweco utfört en översiktlig geoteknisk utredning
inför upprättandet av ny MKB inom nya detaljplaneområdet Södra Tuna, Sandviken.
Syftet med detta uppdrag är att översiktligt redovisa mark- och
grundläggningsförhållandena inom området. Utredningen ska även ge förslag på lämpliga
grundläggningsmetoder.
Området är placerat norr om Sandvikens tätort i brytningen mellan E16 och Järbovägen.
Planområdet är cirka 38 hektar och innefattas bland annat av produktionsskog,
kraftledningsgata samt en del av befintlig skjutbana.

Figur 1. Undersökningsområdet, beskrivet i förfrågningsunderlaget.
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Figur 2. Översikt av planerade etapputbyggnader. (källa Sandvikens kommun).

Denna handling beskriver området för Etapp 1.

2

Skede och ändamål
Föreliggande handling är ett planeringsunderlag och beskriver översiktligt områdets
generella byggbarhet och markanvändning. Denna handling får därför inte ligga till grund
för ett förfrågningsunderlag.
Handlingen kan även utgöra ett stöd för beställaren och deras partners under kommande
projektering.

3

Underlag
Följande underlag har använts inför upprättande av detta PM:
•
•
•
•
•

Södra Tuna Förstudie, Landskapslaget AB, 2019-11-27
SGU:s jordartskarta.
Lantmäteriets kartor
Grundkarta med höjdkurvor erhållet av beställare
Protokoll från provgropsgrävning (Bilaga 1)
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Utförda undersökningar
Platsbesök utfördes 10:e december 2020 av Mårten Löwegren och Johan Danielsen.
Provgropsgrävning utfördes 19:e januari 2021 av Mårten Löwegren. Provgroparna har
utförts i kanten av områdets östra del. Detta då det var svårigheter att ta sig fram pga
blockig terräng samt diken. Det bedöms dock ge en bra bild av jord- och
vattenförhållandena i området.

5

Topografi och ytbeskaffenhet
Området består huvudsakligen av skogsmark och är lätt kuperat. I mellersta delen
påträffas en större höjd där det idag står en radio/tv-mast. Inom detta, högre belagda
område, är skogen betydligt glesare. En kraftledningsgata skär diagonalt genom området
och ansluter till öst-västlig kraftledningsgata längs områdets norra gräns. En skjutbana
återfinns i områdets sydvästra hörn i närheten av E16. Östra delen av området ansluter
mot Tuna handelsområde.
Marknivåerna uppe på höjden i mitten av området ligger runt ca +103 m medan det i de
lägre partierna runt om varierar mellan +87 - +91.

Figur 3. Ungefärligt utredningsområde.
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Figur 4. Kraftledningsgata i områdets östra delar.

Figur 5. Synliga block i markytan i kullens norra sluttning.
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Geotekniska förhållanden
En kartering av området har utförts och redovisas på planritning G-10.1-01.
Den dominerande jordarten inom utredningsområdet är en siltig morän inblandad med
block, grus och sten. Moränen innehåller relativt stora block och även ytan inom området
är till stora delar sten- och blockrik. Lokalt förekommer tunna siltlager ovan moränen.
Ett mindre torvområde har påträffats i norra delen av undersökningsområdet. Vegetationoch torvmäktigheterna i detta område är minst 1 meter. I den södra delen, mellan
skyttebana och E16 står vatten i markytan stundtals och området upplevs vattensjukt. Det
består dock av fast mark i form av morän.
I centrala delen av området, där nivåerna stiger, bedöms berget ligga relativt ytligt. Inget
berg i dagen har dock påträffats vid platsbesök.
Området överlag har enligt SGU:s jordartskarta begränsade jorddjupsmäktigheter. I norra
och centrala delarna har jorddjupet bedömts till ca 1-3 meter och i de södra delarna
mellan 3 – 5 meter. Detta är dock en väldigt översiktlig bedömning.

Figur 6. Jorddjupskarta från SGU. Grönt område = 1 - 3 m jorddjup. Gult = 3 - 5 meter.
Undersökningsområde markerat I rött.

repo002.docx 2013-06-14

6 (10)
PM GEOTEKNIK
DATUM: 2021-02-10
DETALJPLAN SÖDRA TUNA, SANDVIKEN

DJ \\segvxfs002\projekt\21568\13012836\000\10 arbetsmtrl_dok\geoteknik\13012836_pm geoteknik.docx

I samband med provgropsgrävning i områdets östra delar har moränen undersökts
närmare. Fältbedömningen har varit en grusig stenig blockig siltig morän.

Figur 7. Moränmassor vid provgropsgrävning.

Fyllnadsmassor har påträffats i området kring skjutbanorna. Flertalet vallar finns inom
området. Miljöprovtagning har utförts i dessa och visar på att fyllningen mestadels består
av stenig sand.

7

Hydrogeologiska förhållanden
I de lägre belägna delarna av området, runt omkring den större höjden i mitten av
området, bedöms grundvattenytan ligga relativt ytligt. Cirka 0–1,0 meter under markytan.
Flertalet vattenansamlingar har påträffats vid fältbesök och i den södra delen, mellan
skyttebana och E16 står vatten i markytan stundtals och området upplevs vattensjukt.
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Figur 8. Stående vatten i markytan i områdets södra delar.

De högre belägna partierna är torra och inga synliga vattenansamlingar har påträffats.
Ett större vattendrag går från Igeltjärn i norr (utanför utredningsområdet) och sträcker sig
genom området i södergående riktning ner mot E16.
I övrigt finns inga synliga avvattningsvägar utan vatten blir lokalt stående i lågpunkter.
Större lokaliserade vattendrag redovisas med blå markering på ritning G-10.1-01.
Vid provgropsgrävningar har grundvatten trängt in i schakten på 0,5 – 1 m djup. Detta
gäller både i östra delen men även i samband med miljöprovtagningar längs
skjutbanorna.

8

Materialegenskaper
Förekommande moränjordar är siltiga och bedöms tillhöra materialtyp 3B - 4A
tjälfarlighetsklass 2-3. Moränen kan förväntas vara något flytbenägen i vattenmättat
tillstånd. Moränen bedöms som mycket fast lagrad.
Blockigheten i området är som rikligast i ytan. Mot djupet förekommer det mindre block
samt sten.
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9

Geotekniska synpunkter och rekommendationer

9.1

Allmänt
Mark inom området bedöms generellt ha gynnsamma geotekniska förutsättningar för
exploatering. Grundläggning av byggnader bedöms generellt kunna ske ytligt med plattor
ovan naturligt lagrad morän. Inom områden med torv erfordras urgrävning under
byggnadsytor och vägar.
I sydvästra delen av området ner mot E16 rekommenderas det att tomterna fylls upp
något, minst 0,5 m från bef markyta, för att undvika kontakt med stående vatten.
Vid ytlig grundläggning med plattor skall jordar med organiska inslag tas bort under hela
byggnadsytan. Förekommande jordar är tjällyftande och byggnader skall uppföras
frostskyddat vid grundläggning.
Det bedöms ej förekomma någon risk för skred eller ras i området. När markarbeten
påbörjas i området ska schaktväggar och släntkrön blockrensas.
Permanenta slänter och skärningsslänter utan stödkonstruktioner bör inte ställas brantare
än 1:2 med hänsyn till risk för erosion och ras i slänterna.
Temporära slänter för tex VA-schakter ställs i lutning max 1:1,5 med hänsyn till de höga
grundvattennivåerna i området.

9.2

Hantering av vatten
Vid projektering av vägar är hantering av dagvatten och smältvatten ytterst viktigt. Under
nedbördsrika perioder vår-höst samt snösmältning kommer stora mängder vatten behöva
transporteras ut ur området. Bristfällig avledning av dagvatten kan det leda till betydande
skador på vägmaterial, undergrund eller stående vatten i huslägen.
Förslagsvis leds dagvatten mot det befintliga vattendraget som korsar området idag.
Infiltration i området bedöms vara begränsad på grund av att grundvattennivåerna
tenderar att stå relativt högt i stora delar av området som ska bebyggas samt att
moränjordarna är relativt täta.

10

Slutsatser
Området bedöms ha gynnsamma geotekniska förutsättningar för exploatering. Inga
geotekniska förstärkningsåtgärder bedöms erfordras inom området förutom lokala
utskiftningar av torv, främst i norra delen.
Det är viktigt att beakta områdets topografi och när det gäller avvattning och dess
hantering.
Området bedöms vara blockrikt vilket kommer medföra dyra och tidskrävande
markarbeten.
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Fortsatt arbete
Inför projektering av fastställda vägar/ledningar i området rekommenderas geotekniska
undersökningar för att fastställa grundvattennivåer samt bergnivåer i området. Detta för
att skapa rätt förutsättningar för kommande entreprenadarbeten.
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GEOTEKNIK

SANDVIKENS KOMMUN

PROVGROPSUNDERSÖKNING
Projekt

Sektion

Provgrop Nr

Södra Tuna

Datum

PG2101
Väderlek

Schaktutrustning

Hjulare 16ton

Temp.

Molnigt

-2

Topografi

19/1 - 2021

Ansvarig

Mårten Löwegren
Markslag

Snöigt hygge

Flackt
Ytblockighet

200-630 mm 630-1800 mm >1800 mm

Plushöjd MY

Tjäldjup

Antal block/100m2 ……………..
9
st ……………..
1
st…………….. st

SYFTE
Best. jordlager/bergnivå
Klarläg. Grundvattenförhåll.
Kartläg. Markförorening

Bestämning av schaktbarhet
Bestämning resursegenskaper
Kartläg.bef. Anl/konstr.

Best. tekn.eg. för grundl.
Best schaktstabilitet

JORDLAGERINFORMATION
Djup u. MY
(m)
Från Till

Prov
Nr

Jordart
(fältbestämning)

0

0,2

stMu

0,2

0,9

(vx) grstblsaMn Fy?

0,9

2,3

grstblsiMn

Andel sten
63<d<200
(vikt%)

Andel block
200<d<630
(vikt%)

Andel stora bl.Anm.
630<d
(t ex. block>1800)
(vikt%)

Svårschaktat

PROVGROPENS GEOMETRI
Bö= ……………
2
m

Lö= ……………
4
m
H= ………..m
2,3

Bu= ……………
2
m

Lu= ……………
2
m

GRUNDVATTEN

1,1
Sipprar/Rinner in på ………..….…….
m djup u. markytan

Torrt

Flödar/Forsar in på ……...……………. m djup u. markytan
Vattenyta stabiliserad på …………...… m djup u. markytan, efter ca ……...………… timmar
YTTERLIGARE UNDERSÖKNINGAR I BILAGA NR : …..
Siktanalys

Wn

Org.halt.

GV-mätning

Vingborr

MCV

Proctor

Los Angeles

MicroDeval

Krossytegr.

Schaktbarhet

Foto/Film

……………

…………..

4-5

PROVGROPSUNDERSÖKNING
Projekt

Sektion

Provgrop Nr

Södra Tuna

Datum

PG2102
Väderlek

Schaktutrustning

Hjulare 16ton

Temp.

Molnigt

-2

Topografi

19/1 - 2021

Ansvarig

Mårten Löwegren
Markslag

Snöigt hygge

Flackt
Ytblockighet

200-630 mm 630-1800 mm >1800 mm

Plushöjd MY

Tjäldjup

Antal block/100m2 ……………..
12
st ……………..
1
st…………….. st

SYFTE
Best. jordlager/bergnivå
Klarläg. Grundvattenförhåll.
Kartläg. Markförorening

Bestämning av schaktbarhet
Bestämning resursegenskaper
Kartläg.bef. Anl/konstr.

Best. tekn.eg. för grundl.
Best schaktstabilitet

JORDLAGERINFORMATION
Djup u. MY
(m)
Från Till

Prov
Nr

Jordart
(fältbestämning)

0

0,3

stblMu

0,3

0,6

Si

0,6

2,3

grstblsiMn

Andel sten
63<d<200
(vikt%)

Andel block
200<d<630
(vikt%)

Andel stora bl.Anm.
630<d
(t ex. block>1800)
(vikt%)

Svårschaktat

PROVGROPENS GEOMETRI
Bö= ……………
2
m

Lö= ……………
5
m
H= ………..m
2,3

Bu= ……………
2
m

Lu= ……………
2,5
m

GRUNDVATTEN

0,5
Sipprar/Rinner in på ………..….…….
m djup u. markytan
1,0
Flödar/Forsar in på ……...…………….
m djup u. markytan

Torrt

Vattenyta stabiliserad på …………...… m djup u. markytan, efter ca ……...………… timmar
YTTERLIGARE UNDERSÖKNINGAR I BILAGA NR : …..
Siktanalys

Wn

Org.halt.

GV-mätning

Vingborr

MCV

Proctor

Los Angeles

MicroDeval

Krossytegr.

Schaktbarhet

Foto/Film

……………

…………..
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