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1  Bakgrund
Diös har en pågående process med att ta fram en detaljplan för att bygga
bostäder inom kvarter Saga, centralt i Umeå. Inför byggandet av
bostäderna har en geoteknisk utredning av fastigheten utförts för att utreda
byggbarhet och inhämta arkivhandlingar från befintlig bebyggelse.

1.1  Uppdrag och syfte
Tyréns Sverige AB har fått i uppdrag av Diös att utföra en geoteknisk
utredning inom kvarter Saga, i centrala Umeå. Undersökningens syfte är
utreda geotekniska förhållanden och utförd grundläggning på befintlig
bebyggelse med hjälp av arkivstudier.

Undersökningen och dess resultat redovisas i föreliggande rapport.

2  Områdesbeskrivning
Aktuellt område ligger centralt i Umeå. Fastigheten gränsar Nygatan i norr,
Skolgatan i söder, Magasingatan i väster och Götgatan i öster, se

Figur 1 för lokalisering. På fastigheten finns i dagsläget tvätthall för bilar,
garage, f.d. polisstation samt butiksverksamhet. I denna PM benämns den
östra delen av fastigheten ”garagedelen” och den västra delen benämns
”höghusdelen” eller ”kontorsdelen”.
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Figur 1. Översiktskarta, aktuellt område i rött. Hämtad från Eniro 2022-05-
25.

Enligt SGU:s jordartskarta består jordarten av lera-silt ovan sand, se

Figur 2.
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Figur 2. Jordarskarta från SGU. Aktuellt område i rött. Hämtad 2022-05-25

3  Geotekniska arkivhandlingar
Denna utredning baseras på tidigare utförd undersökning för fastigheten;
”Utlåtande över grundförhållandena för kv. Saga”, Allmänna
Ingenjörsbyrån, 1964-02-03. Revidering 1964-11-05.

4  Geotekniska förhållanden
Från tidigare utförda geotekniska undersökningar (AIB 1964) beskrivs
jordprofilen inom området utgöras av:

1–2 meter löst lagrad sand och silt ovan sulfidsilt ner till ca 15 meters djup
under befintlig markyta (1964). Grundvattennivån observerades 2,5 meter
under befintlig markyta (1964).

4.1  Grundläggningsrekommendationer - 1964
Utdrag från geotekniskt PM (AIB 1964). Indelning av fastigheten har gjorts
av östra och västra sidan och dessa kallas höghusdelen och garagedelen.

”Höghusdelen:
Källargolvets överkant ligger i denna del mellan +4,30 och +6,60.
Schaktdjupet mot Skolgatan blir maximalt ca 1,0 meter.
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Höghusdelen bör under nuvarande förhållanden grundläggas medelst
stödpålar. Med ledning av viktsonderingsresultaten kan pållängderna
uppskattas bli mellan 12 och 15 meter långa.

Garagedelen:
Garagedelen som ska bestå av en våning i det närmaste helt placerad
under mark, placeras i huvudsak med en hel bottenplatta. Då
tillfredsställande kompensation föreligger kan denna del grundläggas med
hel bottenplatta.

Ur geoteknisk synpunkt erfordras dock dilatationsfog mellan höghusdelen
och garagedelen.”

4.2  Umeå stadsarkiv
Konstruktionshandlingar och beräkningar finns att tillgå på Umeå
stadsarkiv. Vid besök på stadsarkivet, 2022-08-29, inhämtades följande
uppgifter enligt foton i nedan figurer.

Figur 3 sektion över kvarteret Saga 3, den västra sidan är
”höghusdelen/kontorsdelen” och den östra är ”garagedelen”.

Figur 4 Bottenplatta för garagedel
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Figur 5 Allmänna förutsättningar angående grundläggning
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Figur 6 Pålningsanvisningar, från ritning G4075 – detaljer för pålning.
Framtagen av Ingenjörsfirman Jacobson & Widmark AB, daterad 1965-02-
02. Totalt är det 77 pålar enligt handlingen.
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4.3  Platsbesök
Platsbesök utfördes den 10 juni 2022 av Stina Dahlberg, geotekniker på
Tyréns AB med Bengt Nordmark från Diös. Sprickor och tydliga rörelser i
väggen mellan höghusdelen och garagedelen observerades. Se foton
nedan.

Foto 1 uppsprucken betong i vägg från garage in till höghusdel.
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Foto 2 spricka utomhus i vägg mellan garagedel (höger) och höghusdel
(vänster).

Foto 3 Sprickor i betong vid ingång till hiss, från garagedel till höghusdel.
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4.4  Geoteknisk bedömning för planerad byggnation
Att ”garagedel” och ”höghusdel” är olika grundlagda tyder all inhämtad
information på. Höghusdelen är pålgrundlagd med stödpålar som troligt står
på underliggande morän men garagedelen är grundlagd med bottenplatta
med hjälp av kompensationsgrundläggning.

Nu planerad byggnation inom fastigheten är nya bostäder på den västra
delen som är benämnd som ”garagedelen”. Se skiss nedan.

Figur 7 skiss över planerad byggnation, ej skalenlig.

Två nya flerbostadshus planeras enligt Figur 7 ovan. Tillkommande last
från byggnaderna kommer medföra sättningar och den befintliga
kompensationsgrundläggningen är inte tillräcklig. Grundläggning för
planerade flerbostäder rekommenderas utföras med pålar.

Ur ett geotekniskt perspektiv är fastigheten byggbar.

Beroende på genomförande av pålning, eventuella schaktnivåer och
hantering av befintlig betongkonstruktion m.m. kan stödkonstruktion mot
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befintliga gator och höghusdel behövas. I handlingar på stadsarkivet i
Umeå finns kopior på befintlig pålgrundläggning samt lastberäkningar.

Aktuell sulfidjord kan utgöra aggressiv miljö för pålar vilket bör beaktas vid
dimensionering av pålarna.

Uppschaktad sulfidjord klassas som miljöfarligt avfall och kräver
omhändertagning och särskild deponi.


