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1

INLEDNING

Föreliggande PM behandlar översiktliga projekteringsförutsättningar avseende geoteknik och
grundvatten inför detaljplaneläggning av Näsudden, Skelleftehamn. Sammanställning av utförda
undersökningar redovisas i en tillhörande rapport MUR (Markteknisk
undersökningsrapport)/Geoteknik – Näsudden, Skelleftehamn, Tyréns AB, daterad 2016-11-18.
Undersökningen är av översiktlig karaktär. Inför upprättande av bygghandlingar ska de
översiktliga geotekniska undersökningarna kompletteras med detaljerade undersökningar då
byggnader och anläggningars utformning är bestämd.

2

OBJEKT OCH ÄNDAMÅL

Tyréns AB har på uppdrag av Skellefteå kommun utfört en översiktlig geoteknisk och
miljögeoteknisk undersökning inför detaljplaneläggning av industriområdet Näsudden, Norra
Hamnen inom stadsdelen Skelleftehamn i Skellefteå kommun.
Skelleftehamn ligger ca 20 km sydöst om centrala Skellefteå. Det undersökta planområdet på
Näsudden ligger på norra sidan om Kallholmsfjärden, norr om Rönnskärsverken.

Figur 1. Översiktskarta, undersökt planområde på Näsudden markerat i bild.
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2.1

BAKGRUND

Skellefteå kommun avser att utöka industriverksamheten på Näsudden och hamnområdet vid
norra oljehamnen på Näsudden. I den västra delen av planområdet ligger höjden
Rudtjärnskammen. Skellefteå kommun har planer att använda delar av berget till fyllnadsmassor
för utbyggning av hamnen och/eller som entreprenadberg för vägar och byggnationer på och
utanför området.
Detaljplaneförslaget från Skellefteå kommun som undersökningarna grundats på visas i figur 2
nedan.

Figur 2. Urklipp från förslag på detaljplaneområde för utvidgning av Näsuddens industriområde, Skellefteå
kommun – Bygg- och miljökontorets planavdelning, daterad februari 2015.

2.2

SYFTE

De utförda undersökningarna syftar till att översiktligt utreda de geotekniska och
miljögeotekniska förutsättningarna inför detaljplaneläggning av området. Och därigenom
översiktligt klargöra förutsättningarna för grundläggning av byggnader, gator och VA inom
området.
Därtill har bergets kvalité och jordtäckningens mäktighet undersökts översiktligt i områdets
västra delar (Rudtjärnskammen) i syfte att klargöra möjligheten att nyttja berget som
entreprenadberg.

3

UNDERLAG FÖR PROJEKTERINGS PM

Följande underlag har används vid undersökningen:
•

Underlag från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning), www.sgu.se;
o

Jordartskartor

o

Jorddjupskartor

o

Berggrundskartor

•

Planskisser över planerad bebyggelse erhållen av Skellefteå Kommun.

•

Ledningskartor av berörda ledningsägare i området.
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4

STYRANDE DOKUMENT

Följande styrande och rådgivande dokument gäller:

5

•

Eurokod 7, 1997-1:2005 med tillhörande bilaga

•

AMA Anläggning 13

•

TR Geo 13 – TDOK 2016:0667

•

TK Geo 13 – TDOK 2013:0668

PLANERAD/FÖRESLAGEN KONSTRUKTION

Det nya detaljplaneförslaget avser en utökning av industri- och hamnområdet på Näsudden,
Skelleftehamn – Skellefteå kommun. Det föreslagna planområdet är ca 170 hektar stort varav ca
65 hektar utgörs av industritomter. Planområdet innefattar nya industritomter och tillhörande
industrigator.
Delar av berget Rudtjärskammen planeras enligt uppgift från beställaren att användas vid
utvidgning av norra hamnens kajområde och/eller som entreprenadberg för vägar och
byggnader på och utanför området.
Observerat att i detta tidiga planskede är slutgiltiga lägen och utformningar av byggnader och
anläggningar inte fastställda.

6

MARKFÖRHÅLLANDEN

6.1

TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET

Generellt sett utgörs marken i ytan av stor andel block och sten. Inom planområdet finns ett
antal mindre myrområden. Markytans nivå ökar generellt i nordvästlig riktning mot
Rudtjärnskammen, där nivåerna som högst uppgår till ca +22,0 (RH2000). I övriga delar av
planområdet varierar nivåerna mellan ca +3,9 i sydöst till ca +11,6 i de norra delarna.
Planområdet har delats in i tre delområden beroende på ytbeskaffenhet och topografi, se figur 3.

Figur 3. Planområdets indelning i delområden.
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6.1.1 DELOMRÅDE 1 – RUDTJÄRNKAMMEN
Kring Rudtjärnskammen stiger nivåerna mot mitten av delområdet, markytan är till stor del täckt
av block och ytliga berghällar. Växtligheten utgörs till största del av gran- och tallskog och
minskar mot de centrala delarna av området där ytan till största delen utgörs av berghällar, se
figur 4.

Figur 4. Ytligt berg och blockrik markyta, 2016-09-08, Tyréns AB.

6.1.2 DELOMRÅDE 2 – DJÄVULTJÄRNEN
Djävulstjärnen utgörs av ett relativt plant utfyllt område. Området utgörs till största delen av ett
plangjort område som används som deponi samt för lagring av järnsand från Rönnskärsverken.
Mäktigheten på fyllningarna varierar enligt i de undersökta punkterna mellan
ca 1,0 – 8,0 m och utgörs delvis av Siporex (lättbetong) från Siporex-/Cementaverken som
tidigare varit verksamma på Näsudden. På den uppfyllda och plangjorda ytan finns även
tillfartsvägar.
Figur 5 nedan visar bilder tagna vid undersökningstillfället över det utfyllda området på
Djävulstjärnen.

Figur 5. Bilder tagna vid provtagning på det utfyllda området vid Djävulstjärnen, 2016-08-17, Tyréns AB.
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6.1.3 DELOMRÅDE 3 – OLJEHAMNEN
Det resterande området utgörs till största delen av oexploaterad och glest bevuxen jungfrulig
mark. Markytan täcks av en stor andel block, se figur 6. På området finns även ett antal mindre
myrområden.

Figur 6. Block och gles vegetation täcker stora delar av det undersökta planområdet, 2016-06-10, Tyréns
AB.

6.1.4 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER
I den södra delen av Näsudden ligger Norra hamnen, Skellefteå Hamn. Kring hamnområdet finns
befintliga industrier och cisterner. Hamnområdet har en historia av oljehantering sedan slutet av
1950-60-talet när den norra hamnen på Näsudden anlades (källa: Hamnen nästan 100 år –
tidsaxel 1913 – 2012, Skellefteå Hamn).
Tidigare har företaget Siporex tillverkat lättbetong på Näsudden, spår av denna lättbetong finns
på området och beskrivs mer utförligt i Miljöteknisk markundersökning, Näsudden, Tyréns AB
daterad 2016-11-18.
Enligt uppgifter från beställaren finns två bergrum som använts för oljeförvaring av Shell, dessa
oljerum har enligt uppgift från Skellefteå kommun sanerats och plomberats 2003.
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6.1

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Allmänt
De geotekniska förhållandena är relativt likartade inom stora delar av det undersökta
planområdet med undantag av ett område med ytnära berg och berg i dagen som benämns som
Rudtjärnskammen. Samt ett utfyllt område som benämns som Djävultjärnen. Figur 7 visar ett
urklipp från SGU:s jordartskarta över aktuellt område.
En tolkning av jordarternas utbredning på området baserat på utförda undersökningar visas i
tolkad planritning G120105.

Figur 7. Urklipp från SGU:s jordartskarta (Källa: Sveriges Geologiska Undersökning, www.sgu.se)

Den naturligt lagrade jorden i undersökt område utgörs huvudsakligen av ett tunt ytskikt, mellan
ca 0,1-0,4 m, mulljord (Hu), växtdelar (Vx) eller torv (Pt). Ytskiktet vilar på morän eller fläckvis
ett tunt osammanhängande, ca 0,2-1,4 m tjockt, lager av grovkornig friktionsjord av främst sand
och grus (Sa, cogrSa, grSa) ovan morän. Moränen är blockrik med en mycket stor andel ytblock.
Moränen har okulärt klassificerats som sandig siltig morän (sasiTi) eller grusig sandig siltig
(grsasiTi), siktanalyser som utförts på prover klassificerar moränen som sandig siltmorän (saSiTi)
eller något grusig sandig siltig morän (gr)sasiTi) med en finjordhalt (<0,063 mm) på mellan 33,8
– 57,8%.
Rudtjärnskammen
I den nordvästra delen av undersökningsområdet vid Rudtjärnskammen utgörs marken av ytnära
berg eller ett överliggande blockrikt jordtäcke ovan berg. Jordtäcket utgörs främst av morän,
eller grovkorniga svallsediment ovan morän eller direkt på berg. Svallsedimenten utgörs främst
av sand (Sa, grSa) eller grus (Gr, saGr). Moränen är svallad i ytan och klassificeras främst som
sandig siltig i dess karaktär.
Mindre torv-/ myrpartier finns i svackor ytligt på berget, dessa torvområden har begränsad
utbredning och ett maximalt djup på mellan ca 1,0-1,5 m (Rapport – Geofysik/Markradar, 201611-18) men generellt en mäktighet på enstaka decimeter och upp mot 0,5 meter.
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Markradar och jord- bergsonderingar har utförts i syfte av att bestämma djup till berg. Djup till
berg varierar mellan ca 0,0 – 8,0 m, översiktligt tolkat djup till berg baserat på resultatet av
geofysiska undersökningar (markradar) och jord- bergsonderingar redovisas i ritning G120104.
Mäktigheten på jordtäcket minskar generellt i riktning mot de högst belägna delarna av
Rudtjärnskammen. Mindre svackor i bergytan med ökad jordtäckning förekommer inom hela
delområdet.
Inmätning av berg i dagen och berghällar har utförts genom fotogrammetrisk analys, ytlig
bergförekomst redovisas i planritning G120101 i tillhörande MUR (Markteknisk
undersökningsrapport)/GEOTEKNIK - Näsudden, Skelleftehamn, daterad 2016-11-18.
Djävulstjärnen
I området som benämns som Djävultjärnen utgörs marken av mellan ca 1,0 – 8,0 m ickehomogena och blandade fyllningsmassor av bland annat morän, sand, silt och grus (Mg:stgrsiTi,
Mg:sagrSi, Mg:saSiTi, Mg:Gr, Mg:huSi, Mg:Sa), organiskt material samt lättbetongrester
(Mg:Lättbetong) från Siporex-/Cementaverken som tidigare varit verksam på Näsudden.
Historiska flygfoton över området visar att det utfyllda området troligen tidigare utgjorts av ett
sankmarksområde eller en mindre sjö.
Fyllningarnas beskaffenhet redogörs för mer ingående i av Tyréns AB upprättad rapport
Miljöteknisk markundersökning, Näsudden, daterad 2016-11-18.
Fyllningsmassorna vilar på morän eller ett torvlager (Pt) ovan naturligt lagrad morän som okulärt
klassificerats som sandig siltig morän (sasiTi), sandig siltmorän (saSiTi) eller grusig sandig siltig
morän (grsasiTi).
Myrområden
Fem myrområden har översiktligt karterats inom detaljplaneområdet. Myrarnas lägen redovisas i
planritning G120101. Sticksondering utfördes på den största myren på den nordvästra delen av
planområdet. Torvdjupet varierar mellan ca 0,1-1,2 m och resultatet redovisas i planritning
G120102 i tillhörande MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/GEOTEKNIK - Näsudden,
Skelleftehamn, daterad 2016-11-18.
6.2

BERG

Rudtjärskammen i västra delen av området har översiktligt undersökts i syfte att utreda
bergkvalitét och djup till berg på det området där berget täcks av ett jordtäcke. Tolkad
översiktlig jorddjupsmodell baserad på markradar och jord- bergsonderingar redovisas i tolkad
planritning G120104.
Berggrunden består av icke vittringsbenägen granit eller granodiorit som enligt analyser av BGU
AB från lossprängt berg bedöms tillhöra bergtyp 1. För en mer ingående redogörning av bergets
beskaffenhet hänvisas till BGU AB:s provtagning och besiktningsrapport bilaga 8 i tillhörande
MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik – Näsudden, Skelleftehamn, daterad 201611-18.
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Figur 8. Urklipp från SGU:s bergrundskarta (Källa: Sveriges Geologiska Undersökning, www.sgu.se)

6.3

HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Grundvattenytan läge har mäts vid två tillfällen under hösten 2016, grundvattenrörens placering
redovisas i planritning G110101 i tillhörande MUR (Markteknisk
undersökningsrapport)/Geoteknik – Näsudden, Skelleftehamn, daterad 2016-11-18.
Grundvattenytan ligger mellan ca 0,1 och 1,5 m under markytan på större delen av området med
undantag för det utfyllda området kring Djävulstjärnen. Marknivåerna ligger där ca 2 - 5 m högre
än den kringliggande naturliga marken. Grundvattenytan ligger där ca 1,6 - 5,3 m under befintlig
markyta vilket ungefär korrelerar med övergången från fyllnadsmaterial till naturlig mark.
I övrigt följer grundvattennivån topografin som faller mot sydväst. På de högre liggande delarna
av området kring Rudtjärnskammen ligger grundvattenytan generellt djupare.
I myr-/sankmarksområden samt lokala svackor i topografin ligger grundvattenytan i nivå med
markytan.
Grundvattenytans nivå varierar under året med förväntat årsmaximum strax efter
snösmältningsperioden eller i samband med kraftig nederbörd och årsminimum under
vinterhalvåret.
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7

REKOMMENDATIONER

7.1

ALLÄMNT

Detaljplaneområdet planeras i framtiden att utgöras av industribyggnader och anläggningar.
Storleken på dessa byggnader och anläggningar är ej fastställt i detta skede. Översiktliga
grundläggningsrekommendationer ges i efterföljande kapitel.
När byggnaders slutgiltiga läge och utformning fastställs bör denna översiktliga geotekniska
utredning kompletteras med detaljerade undersökningar utformade och anpassade efter
fastställande av planerad byggnad.
7.2

GRUNDLÄGGNING

Grundläggningsförutsättningarna på största delen av området är generellt goda, de flesta typer
av byggnader bedöms kunna uppföras med konventionell grundläggning genom platta på mark
eller plintar/grundsulor ovan morän eller avsprängd bergyta. Dimensionering av grundläggning
ska utföras enligt Eurokod 7 (SS-EN 1997-1) med tillhörande nationell bilaga. Moränen är
tjälfarlig och all grundläggning skall ske frostfritt.
Grundläggning på befintliga icke-homogena fyllnadsmassor på området kring Djävulstjärnen
rekommenderas inte.
Innan grundläggningsarbeten påbörjas bör otjänligt fyllnadsmaterial, mulljord, torv schaktas
bort och ersättas med bättre fyllnadsmassor. Vid grundläggning på den västra delen av området
kan bergschakt krävas beroende på hur området planeras med höjdsättning.
7.3

FYLLNINGS- OCH SCHAKTARBETEN

Den naturligt lagrade moränen är mycket blockrik och bedöms vara svårschaktad.
Den aktuella moränen på området har en hög andel finjord (<0,063 mm) och är mycket
flytbenägen vid vattenmättat tillstånd samt klassificeras som måttligt till mycket tjälfarlig
(tjälfarlighetsklass 3-4).
Detta innebär vissa begränsningar vid nyttjande av förekommande morän då tjälskydd kan
krävas och erforderlig packning av materialet kan vara svår att uppnå.
7.4

ANLÄGGNING AV HÅRDGJORDA YTOR

Dimensionering av hårdgjorda ytor, vägar och gator med terrass i naturligt lagrad morän ska ske
för materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 enligt AMA Anläggning 13 tabell CE/1. Begränsade
urgrävningar av torv kan inte uteslutas vid anläggande av industrigator inom planområdet.
Beroende på höjdsättning av gator kan bergschakt krävas vid anläggande i området kring
Rudtjärnskammen.
7.5

VA-LEDNINGAR

Ledningar bedöms kunna förläggas med normal ledningsbädd efter urgrävning av eventuella
torvförekomster. Grundläggning av VA-lednings skall utföras frostfritt. Maximalt frostdjup i
Skellefteå-trakten uppgår till ca 2,2 m.
På den västra delen av området kring Rudtjärnskammen minskar jordmäktigheterna ovan berg
och bergschakt/sprängning eller isolering kommer bli aktuellt vid anläggande av VA-ledningar.
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8

BERGANVÄNDNING

Prover har analyserats med avseende på micro-Deval, Los Angelesvärde samt kulkvarnsvärde.
Resultatet visar att det undersökta provet uppfyller kraven som ställs för bärlager,
förstärkningslager och eventuellt även för asfaltstillverkning (källa: till BGU AB:s provtagning och
besiktningsrapport - bilaga 8 i tillhörande MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik –
Näsudden, Skelleftehamn, daterad 2016-11-18) enligt Trafikverket. Resultatet från
kulkvarnanalysen visar att det undersökta provet tillhör bergtyp 1.

9

FORTSATT PROJEKTERING

Vid detaljprojektering ska kompletterande geotekniska undersökningar utföras i respektive
byggnads eller anläggnings slutgiltiga läge för att bestämma hållfasthetsparametrar och
dimensionera grundläggningsmetod.
Omfattning av de kompletterande undersökningarna bestäms och anpassas när anläggningens
utformning är fastställd.
För att klargöra grundläggningsförhållanden för anläggande av nya VA-ledningar inom området
bör detaljerade undersökningar utföras i senare skede. Lämpligen utförs geofysiska
undersökningar i initialt skede i bestämd linje för VA-ledning. Därefter kan de geofysiska
undersökningarna verifieras med provgropar och eller geotekniska undersökningar med
borrbandvagn.
Endast ett bergprov har analyserats, i ett senare skede bör fler prover tas utspritt på
bergområdet för att bekräfta bergkvalitén.
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