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PM GEOTEKNIK

Uppdrag, bakgrund och syfte
WSP har på uppdrag av Leksands kommun studerat tillgängliga underlag för att försöka svara på geotekniska frågor
som har uppkommit i detaljplaneprocessen för Limsjöänget. Leksands kommun håller på att ta fram en ny detaljplan
för Limsjöänget i Leksand för att möjliggöra för etablering av ett handelsområde.

Historiskt har det inom planområdet (se plankarta) bedrivits en deponiverksamhet mellan år ca 1930 och 1969 (se
MKB kap.1.15). Tidigare utredningar har konstaterat att fyllning från deponin återfinns i planområdets östra del. Beslut
har fattats att den förorenade jorden från deponin skall saneras och ersättas med ny fyllning. När den geotekniska
utredningen utfördes 2009 och revideras 2016 fanns inte beslutet om att den förorenad jorden skulle saneras. Den
geotekniska utredningen rekommenderade att byggnaderna skulle grundläggas med slagna stålpålar. Efter att den
geotekniska utredningen utfördes har kompletterade frågor och förtydliganden från myndigheter önskats kring vissa
geotekniska frågor.

Syftet med utredningen är att försöka svara på följande frågor med tillgängligt underlag:

· Är pålning enda möjliga grundläggningsmetod för att bygga inom området (fastän alla förorenade massor ska
flyttas från området och ersättas enligt senare tillkomna villkor från länsstyrelsen)

· Om pålning är ett krav ska det kravet då gälla alla typer av byggnader (även komplementbyggnader o.dyl)
eller endast de större?

· Den naturliga jordarten är erosions känslig, kan det påverka planens genomförande? Behöver det beaktas i
planen?

· Utifrån tillgängligt underlag, går det att beskriva den befintliga deponin mer utförligt?

Tidigare utredningar
Följande utredningar har studerats:

-Noret 2:30 mfl, Leksand Geoteknisk undersökning, rapport Geoteknisk undersökning (RGeo), daterad 2009-03-16,
uppdragsnummer 61350932251 utförd av Ramböll.

-Noret 2:30 mfl, Leksand Geoteknisk undersökning, Teknisk PM Geoteknik, daterad 2009-03-16, rev. 2016-01-28,
uppdragsnummer 61350932251 utförd av Ramböll.

-Leksand Noret 2:27, Miljöteknisk markundersökning och översiktlig riskbedömning. Geoteknisk undersökning,
Teknisk PM Geoteknik, daterad 2015-12-09, uppdragsnummer 1320016866 utförd av Ramböll.

-Miljökonsekvensbeskrivning, Leksands kommun, Bilaga 3, underlag för Natura 2000-Tillståndsansökan, Limsjöänget.

-Plankarta Limsjöänget, daterad 2021-06-28.

-Utkast, Planbeskrivning för Limsjöänget, Leksands kommun, Dalarnas län, daterad 2021-06-28.
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Rekommendationer
Inga uppgifter finns tillgängliga för framtida byggnaders stomsystem eller laster, därför antas att nya byggnader
uppförs med en stålstomme, där byggnadens laster förs ned till grundläggningen via stålpelare (punktlaster) då det är
vanligt för handelsfastigheter. I och med att fyllningen/deponin skall schaktas ur och återfyllas med ny fyllning bör
följande grundläggningsmetoder var tänkbara samt med antagandet ovan. Nedan listas tänkbara
grundläggningsmetoder utifrån känd information, ingen rangordning görs av alternativen.

· Nya byggnader grundläggs med pålar, likt tidigare förslag, viktigt att den nya fyllningen efter sanering inte har
för grov fraktion, så att det går att driva pålar genom fyllningen.

· Nya byggnader grundläggs med betongplatta på ny fyllning efter sanering, här bör ett övervägande göras om
även den underliggande torven/gyttjan (mäktighet 0-1,5 m) skall skiftas ur då den är sättningsbenägen som
förklaras i tidigare utredning. Viktigt att schaktarbetet, fyllningsarbetet utförts i enlighet med AMA anläggning
och dokumenteras då det utgör grundläggning till nya byggnader.

· Nya byggnader grundläggs med betongplatta på ny fyllning efter att en överlast har verkat för att ta ut
sättningar i underliggande torvlagret.

Flera tänkbara grundläggningsmetoder finns, exakt vilken typ av byggnader som kräver en viss grundläggning går ej
att säga i detta skede beror på byggnadens stomme och vilka laster den för ned och om ny marknivå skiljer sig mot
dagens.

Den naturligt lagrade jorden har visserligen en fraktion som gör den erosionskänslig, men erosion sker när vind och
eller vatten transporterar jorden, så länge jorden ”skyddas” med gräs/asfalt/krossmaterial ses inga problem med
erosion. Speciellt som det inte finns några vattendrag eller större öppna diken inom planområdet samt att området är
relativt plant.

Med tillgängligt underlag kan inte deponins utbredning inom planområdet beskrivas mer utförligt än tidigare
utredningar. Som beskrivits tidigare tyder sonderingar/provtagningar på att fyllningen avtar åt väster alltså mot
järnvägen.

Fortsatt arbetet
I detta dokument har möjliga grundläggningsmetoder presenterats, i detaljprojekteringen av byggnaderna bör
grundläggning ses över. Det kan även finnas behov av kompletterande undersökningar. Den sydöstra delen av
planområdet är inte undersökt i den tidigare geotekniska undersökningen se Figur 1.

Om deponins utbredning behöver beskrivas mer noggrant rekommenderas mer provtagningar i fält med provgropar
eller skruvprovtagning med borrigg.
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Figur 1 skärmklipp på plankartan där röd markerat område ungefärligt visar den delen av plankartan som inte undersöktes i den geoteknisk
undersökningen som utfördes 2009.
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