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1 UPPDRAG 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Skellefteå Kommun utfört en översiktlig 

geoteknisk och miljöteknisk undersökning för rubricerat objekt. Se figur 1 för 

översikt av undersökningsområdet.  

 

Figur 1. Översikt av undersökningsområdet (eniro.se, 2021-09-15). 

1.1 PLANERAD BYGGNATION 

I och med byggnationen av en ny centrumbro väster om 

undersökningsområdet så planeras den befintliga bron Parkbron i centrala 

Skellefteå övergå till en gång-och cykelbro. I och med detta så planeras 

Södertorg få en ny utformning. 

I dagsläget är utformningen okänd och eventuella planerade byggnader och 

konstruktioner.  

1.2 DOKUMENTETS SYFTE 

Denna utredning och detta dokument har till syfte att översiktligt bedöma 

jordlagerföljd och möjlighet till grundläggning för framtida konstruktioner samt 

föroreningar i mark och grundvatten. 
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2 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

2.1 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

WSP: Kv Vagnen 7, GICON Installationsledning AB, Markteknisk 

undersökningsrapport (MUR), uppdragsnummer 10311655, daterad 2020-

12-24. 

Relevanta delar av ovanstående undersökning har använts vid planering av 

denna undersökning, se figur 2 nedan.  

 

Figur 2. Lägen för tidigare utförd geoteknisk undersökning. Aktuellt undersökningsområde 
markerat med rött, tidigare utförd undersökning kv Vagnen 7 i närområdet markerat med blått 
(lantmateriet.se 2021). 

2.2 NU UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Nu utförda undersökningar redovisas i Markteknisk undersökningsrapport 

(MUR), Södertorg, Skellefteå kommun, daterad 2021-09-24. 

3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Befintliga byggnader förekommer i stort sett över hela området. Hårdgjorda 

ytor i form av gång-cykelväg förekommer centralt i nord-sydlig riktning 

genom området. Hårdgjorda ytor förekommer även nordöst och nordväst på 

området.  
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3.1 TOPOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN 

I huvudsak utgörs marken inom undersökningsområdet av flerbostadshus, 

lokaler för företagsverksamhet och hårdgjorda ytor. Marknivån inom 

undersökningsområdet är relativt plant och varierar vid utförda borrpunkter 

mellan nivå ca +13,0 och +12,2. 

3.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER 

Befintliga konstruktioner inom området består av flerbostadshus och lokaler 

för företagsverksamhet. Undersökningsområdet består även av hårdgjorda 

ytor mellan stora delar av fastigheterna.  

Centralt löper ett gång- och cykelstråk i nord-sydlig riktning med ett litet 

befintligt torg och fontän. De centrala delarna på området består av 

asfalterade ytor och plattor.  

Butiken 1 & 4 

På fastigheterna Butiken 1 och 4 finns i dagsläget två lokaler med separat 

företagsverksamheter. Norr om Butiken 4 och väster om Butiken 1 

förekommer en större hårdgjord yta. Byggnaderna är konstruerade i 1-2 plan.   

Butiken 2 & 3 

Fastigheterna utgörs av flerbostadshus i 2-3 plan och omgärdas av 

hårdgjorda ytor. Väster om fastigheten Butiken 3 finns en garagebyggnad.  

Konditoriet 1 

På fastigheten konditoriet 1 förekommer en företagsbyggnad i ett plan. Norr 

om byggnaden finns en större hårdgjord yta.  

Konditoriet 2 & 3 

Fastigheterna Konditoriet 2 och 3 innehåller två byggnader om utgör 

flerbostadshus i 2-3 våningar. Öster om byggnaderna finns hårdgjorda ytor 

samt en carport.  
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Figur 3: Befintliga konstruktioner inom undersökningsområdet. Orange markering visar 
företagsverksamheter inom området och blå markering visar flerbostadshus. 

4 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 ALLMÄNT 

Materialtyp och tjälfarlighetsklass 

Nedanstående jordlagerbeskrivningar med avseende på materialtyp och 

tjälfarlighetsklass hänvisar till AMA Anläggning 20, Tabell CB/1. I 

beskrivningen står en siffra/bokstav för materialtyp och en siffra inom 

parantes för tjälfarlighetsklass. 

4.2 JORDLAGERFÖLJD 

Marken består huvudsakligen av ett övre lager av fyllnadsmaterial, som 

varierar i mäktighet, ovan sulfidsilt som vilar på morän. 

Fyllnadsmaterial 

Fyllnadsmaterialet varierar innehållsmässigt och mäktigheten för 

fyllnadsmaterialet varierar över undersökningsområdet.  

Fyllnadsmaterialet utgörs generellt av ett översta lager av grusig siltig sand 

eller sandigt siltigt grus och förekommer mellan ca 0-2 m under marknivån i 

alla sonderingspunkter förutom i sonderingspunktern längst norr mot 

Parkbron.  

I sonderingspunkten längst västerut och österut har fyllnadsmaterial av 

grusig siltig sand påträffats i översta jordlagret. Under den grusiga siltiga 
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sanden förekommer ett fyllnadsmaterial av mullhaltig sandig silt vars 

mäktighet är ca 1m på båda ställena.  

I borrpunkten längst norrut har fyllnadsmaterial påträffats från marknivån till 

ca 5,4 m under marknivån. Fyllnadsmaterial består överst av grusig siltig 

sand som underlagras av silt med inslag av lera, följt av grusig siltig sand 

och silt.  

Den relativa lagringstätheten för fyllnadsmaterialet varierar stort över 

området.  

Sulfidsilt, materialtyp 5A, tjälfarlighetsklass 4 

Silten förekommer under fyllningsmaterialet och är påträffat över hela 

undersökningsområdet. Silten består till stor del av en sulfidsilt 5A(4) 

alternativt ett lager av något finsandig sulfidhaltig silt. Siltens relativa 

lagringstäthet är generellt mycket löst lagrad över hela 

undersökningsområdet 

Sulfidjorden har ej utvärderats med avseende på försurningspotential.  

Friktionsjord 

Skruvprovtagning av naturligt lagrad friktionsjord har inte utförts. 

Viktsonderingar i området har stoppat mot fast jord på ca 10 – 15 m under 

markytan vilket ger en indikation om att friktionsmaterial kan ha påträffats på 

detta djup. Viktsonderingarna är utförda till ett djup som för vald metod ej 

kunnat neddrivas ytterligare på grund av fast lagrad jord. Detta ger en 

översiktlig bild av jordlagerföljden och bör ej förväxlas med ett stoppdjup för 

exempelvis slagna pålar.  

Fast botten 

Djup till berg bedöms enligt SGU:s jorddjupskarta vara mellan 20–30 m. 

4.3 GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Grundvattenrör av PVC-material med filterspets installerades i två punkter 

21W003G och 21W006G. Grundvattenrören funktionstestades och 

korttidsobserverades under augusti/september 2021.  

Grundvattennivån har utlästs till 3,6m (21W003G) och 2,9m (21W006G) 

under marknivån vid ett mättillfälle 2021-09-07. Det motsvarar en 

grundvattennivå på nivå ca +9,4 (21W003G) och +10,0 (21W006G). 

Ett grundvattenrör med filterspets installerades även i punkt 21W001 men 

utgick eftersom funktionskontrollen visade att grundvattenröret var torrt.  

4.4 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN 

Naturligt lagrade sediment har mycket låg lagringstäthet och risken för brott 

vid ökad belastning av jorden bedöms vara stor.  

4.5 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 

Den naturligt lagrade jorden har mycket låg lagringstäthet och innehåller 

sättningsbenägen jord som vid stora laster kommer att sätta sig. Inga 
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sättningsberäkningar har utförts i detta skede då områdets konstruktioner 

och dess laststorlek ej är fastställt.  

5 REKOMMENDATIONER 

5.1 GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER 

Byggnader 

Rekommendationer för grundläggning inom området utgår från översiktliga 

geotekniska undersökningar som kan komma att ändras vid 

detaljprojektering efter att kompletterande undersökningar utförts. När 

byggnadernas slutgiltiga läge och dess laster är kända, samt när 

kompletterande geotekniska undersökningar har utförts kan en 

dimensionerande grundläggning föreslås.  

Pålning bedöms i dagsläget vara ett alternativ till grundläggning av 

byggnader eftersom löst lagrade och sättningsbenägna jordarter förekommer 

relativt djupt under markytan.  

Hårdgjorda ytor 

Överbyggnader och hårdgjorda ytor inom området kan dimensioneras med 

exempelvis PMS objekt, utifrån ovan angivna förutsättningar samt 

kompletterande geotekniska undersökningar vad gäller materialtyp och 

tjälfarlighet. 

Ledningar 

Vid förekomst av löst lagrade sediment och där grundvattenytan ligger ovan 

planerad schaktbotten rekommenderas förstärkt ledningsbädd för 

grundläggning av VA ledningar. 

VA-ledningar föreslås grundläggas så ytligt som möjligt för att minska schakt 

i sulfidsedimenten. 

Grundvatten 

Grundvattennivån i området förväntas följa övre kanten av det påträffade 

jordlagret med sulfidjord.  

Samtliga grundvattenrör installerades ovan jordlagret av sulfidsilt för kontroll 

av grundvattennivån. Detta för att förhindra att filterspetsen täpps igen av 

finkorniga sediment och blir obrukbart.  

För att erhålla en grundvattenyta i finkorniga jordar som exempelvis en 

sulfidsilt kan med fördel en portrycksspets installeras.  

Sulfidjord 

Inom undersökningsområdet förekommer jord som benämns som 

sulfidhaltig. Inga prover från undersökningsområdet har i detta skede 

undersökts avseende försurningspotential.  

Uppschaktade sulfidjordsmassor räknas som farligt avfall och ska 

omhändertas enligt Skellefteå kommuns riktlinjer. 
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5.2 MILJÖTEKNISKA REKOMMENDATIONER 

Halter i jord visar över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 

markanvändning (KM) med avseende på PAH-M, PAH-H och arsenik (As). 

Även grundvatten visar starkt påverkat grundvatten av metaller. 

Rekommendationen är att  kompletterande mark och 

grundvattenprovtangingar genomförs för att få ett bättre underlag för 

omfattning av dessa föroreningar. 
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