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SAMMANFATTNING 

Kiruna kommun ska upprätta en detaljplan för ny begravningsplats inom fastigheterna 

del av Kiruna 1:1 samt del av Kiruna 1:173 och i samband med detta behöver en 

dagvatten respektive hydrogeologisk utredning tas fram.  

 

Planområdet är belägen nordväst om Nya Kiruna centrum, sydöst om Kiruna 

avfallsanläggning, och uppgår till ca 8,75 ha. I dagsläget utgörs området av naturmark 

med blandskog av huvudsakligen gran och tall. Planerad begravningsplats innefattar 

krematorium, kapell, kolumbarium, minneslund och kyrkogård med tillhörande 

byggnationer för drift. Kyrkogården innefattar jordgravar, askgravar och urngravar.  

 

Utförd geoteknisk utredning visar att markprofilen inom området utgörs av morän. I 

dagsläget avvattnas området i nordöstlig riktning mot ett större våtmarksområde som 

slutligen mynnar i sjön Tuollujärvi. Längs östra delen av planområdet löper ett 

dagvattendike där dagvatten från ett större område inom nya Kiruna centrum avvattnas 

norrut mot våtmarksområdet. I diket mynnar även en ledning med dräneringsvatten 

från en gångbro under E10:an.  

 

Styrande för föreslagen dagvattenhantering inom planområdet är styrdokumentet för 

dagvattenhantering inom nya Kiruna centrum. I detta står att skador orsakat av 

dagvatten ska förebyggas, ytlig avrinning ska eftersträvas och dagvattnet ska i 

möjligaste mån infiltreras eller fördröjas inom planområdet. 

 

Utifrån uppmätta bergdjup bedöms området närmast E10:an vara lämpligast för 

bebyggelse och parkering medan norra och västra delarna är mer lämpliga för 

gravsättning. För att uppnå erforderlig fördröjningsvolym inom planområdet föreslås 

att torra fördröjningsdammar anläggs dit dagvattnet från parkeringsytor, tak och 

grönområden avleds och fördröjs innan befintligt dagvattendike som löper längs östra 

delen av planområdet. Gravområdena som huvudsakligen utgörs av park- och 

grönområden avvattnas lämpligast genom avledning till nedsänkta gångstråk som 

leder vattnet till de torra fördröjningsdammarna. 

 

För att undvika inträngande grundvatten i öppna gravschakt rekommenderas att 

området för kistgravsättning schaktas upp i samband med att området blockrensas 

och att ett dränerande lager anläggs under gravsättningsdjupet. Genom 

dräneringsledningar får dräneringsvatten sedan avledas via självfall norrut mot 

myrområdet norr om planområdet. Dräneringsvatten från begravningsplatser klassas 

enligt 9 kap miljöbalken som avloppsvatten och ska avledas till kommunala 

spillvattennätet alternativt hanteras på plats genom exempelvis markbädd. 

Grundvattensänkning genom dränering innebär att tillstånd för markavvattning 

behöver sökas enligt 11 kap miljöbalken. 
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1 BAKGRUND 

Kiruna kommun ska upprätta en detaljplan för ny begravningsplats inom fastigheterna 

del av Kiruna 1:1 samt del av Kiruna 1:173, Kiruna kommun, se Figur 1och Figur 2, och 

i samband med detta behöver en dagvatten- respektive hydrogeologisk utredning tas 

fram.  

 

  

Figur 1: Planområdet markerat med rött. 

 

N 
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Figur 2. Planområdet norr om E10:an. 

1.1 SYFTE 

Syftet med utredningen har varit att: 

  

• Utreda den befintliga och kommande dagvattensituation för planområdet. 

• Beräkna dimensionerande flöden före och efter exploatering. 

• Redovisa påverkansområden (recipient, avrinningsområde, avvattning, 

dagvattenflöden samt översvämningsrisker). 

• Utreda påverkan på miljökvalitetsnormerna i recipienten Tuollajoki. 

• Föreslå åtgärder för en långsiktig och hållbar dagvattenhantering enligt 

styrdokumentet ”Grundförutsättningar för dagvattenhantering i Nya Kiruna C 

(Kiruna kommun, 2016)”.  

• Utreda den hydrogeologiska situationen inom planområdet och föreslå lämpliga 

avvattningsåtgärder. 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Utredningen med tillhörande beräkningar är avgränsad till projekterat planområde 

inom fastigheterna del av Kiruna 1:1 samt del av Kiruna 1:173.  

N 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

I detta avsnitt redovisas förutsättningar av betydelse för utredningen för beaktat 

område. 

2.1 GENERELLA RIKTLINJER FÖR PLANERING AV DAGVATTEN 

Aktuellt område bedöms ligga inom vad som betecknas som ”tät bostadsbebyggelse” 

vilket innebär att VA-huvudmannens eventuella dagvattenledningssystem ska 

dimensioneras för minst 20 års återkomsttid för trycklinje i marknivå och minst 5 års 

återkomsttid för fylld ledning (Svenskt Vatten, 2016a). Vidare ansvarar kommunen för 

marköversvämning med skador på byggnader vid regn med en återkomsttid på >100 

år (Svenskt Vatten, 2016a). 

 

Vid beräkning av flöden har en klimatfaktor om 1,25 använts för att ta hänsyn till 

förväntad ökning av framtida nederbörd (Svenskt Vatten, 2016a). 

2.2 KOMMUNALA RIKTLINJER 

Enligt Tekniska Verken i Kiruna ska styrdokumentet ”Grundförutsättningar för 

dagvattenhantering i Nya Kiruna C (Kiruna kommun, 2016)” tillämpas så långt det går 

även för områden utanför Nya Kiruna C. Detta innebär att följande punkter ska beaktas 

i samband med dagvattenhantering inom planområdet: 

 

• Infiltration av dagvatten ska alltid eftersträvas 

• Dagvatten renas och fördröjas så nära källan som möjligt 

• Skador orsakat av dagvatten förebyggs 

• Naturligt flöde (ytlig avrinning) eftersträvas 

• Dagvatten ska ses som en resurs 

• Dagvattenhanteringen ska vara långsiktig och hållbar 

2.3 OMRÅDESBESKRIVNING OCH TOPOGRAFI 

Planområdet ligger nordväst om Nya Kiruna centrum, sydöst om Kiruna 

avfallsanläggning, uppgår till ca 8,75 ha och ingår i fastigheterna del av Kiruna 1:1 

samt del av Kiruna 1:173. I söder avgränsas planområdet av väg E10 och i öster av 

tidigare Tuollavaara gruvområdes sandmagasin. Terrängen sluttar huvudsakligen i 

nordöstlig riktning med marknivåer om ungefär +441 (RH 2000) vid nordöstra 

plangräns och ungefär +470 (RH 2000) (Scalgo Live, 2021). 

2.3.1 FÖRE EXPLOATERING 

Förutom ett dike som sträcker sig genom området i nord-sydlig riktning samt en 

skoterled som avgränsar området mot avfallsanläggningen i norr är området i 

dagsläget obebyggt och utgörs av blandskog med mestadels gran och tall. 

2.3.2 EFTER EXPLOATERING 

Inom området kommer Kirunas nya begravningsplats uppföras vilket innefattar 

krematorium, kapell, kolumbarium, minneslund och kyrkogård med tillhörande 

byggnationer för drift. Kyrkogården innefattar jordgravar, askgravar och urngravar. 

Exakt utformning av begravningsplatsen är ej känd i dagsläget utan utredningen 

baseras på uppgifter om byggnaders förväntade storlek, behov av parkeringsplatser 

samt lämpliga områden för byggnader och gravar utifrån den geotekniska 

utredningen. 
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I den programhandling som är framtagen för Kirunas nya begravningsplats finns 

uppgifter om behov av storlek på de olika faciliteterna inom begravningsplatsen: 

 

• Ekonomibyggnader 

o Byggnad gräsklippare 120 m
2

 

o Byggnad traktorer 150 m
2

 

o Jordförråd, uppvärmd byggnad 200 m
2

 

• Personalrum 150 m
2

 

• Krematorium 400 m
2

 

• Kapell större 210 m
2

  

• Kapell mindre 35 m
2

 

• Kolumbarium 240 m
2

 

 

Vidare planeras för 50 parkeringsplatser utspridda på 2 - 3 entréer vilket 

uppskattningsvis utgör en yta om 800 m
2

 antaget en storlek på 12,5 m
2

 per 

parkeringsplats samt extra ytor för körvägar. 

 

Övriga ytor (85 200 m
2

) kommer huvudsakligen utgöras av gravområden vilket antas 

utgöras av huvudsakligen grönytor. Gravsättning sker på 2,5 m djup för kistgravar och 

ca 0,8 m djup för urngravar.   

2.4 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGU:s jordartskarta (2021) består marken i området av morän och torv (Figur 3).  

 

Under augusti och september 2021 har Tyréns genomfört en geoteknisk utredning 

inom planområdet (Tyrèns, 2021). Enligt denna utgörs markprofilen inom området av 

morän, huvudsakligen i form av siltig sandmorän (siSaTi), sandig siltig morän (sasiTi) 

och grusig siltig sandmorän (grsiSaTi) (Tyrèns, 2021). Moränen är naturligt lagrad och 

har påträffats direkt under ett växtdelsskikt med 0,1 m tjocklek (Tyréns, 2021). Vidare 

har det för tio undersökningspunkter påträffats berg eller förmodat berg vid djup som 

varierar mellan 2,2 – 3,8 m under befintlig markyta (bilaga 1). 
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Figur 3. SGUs karta över Jordarter 1:250 000 (2021). Blå fält utgörs av morän och bruna av torv. 

2.5 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Huvuddelen av planområdet utgörs av morän vilket har en medelhög genomsläpplighet 

(SGU, 2021) som motsvarar en hydraulisk konduktivitet om 10
-7

 – 10
-9

 m/s (SGU, 2018).  

Det finns inga skyddade områden enligt miljöbalken eller kända brunnar inom, i närhet 

till eller nedströms planområdet (SGU, 2021). Närmaste grundvattenförekomst ligger 

ca 8 km öster om planområdet (VISS, 2021). 

 

Inom aktuellt planområde har tre grundvattenrör installerats i samband med den 

geotekniska undersökningen (Tyréns, 2021). Grundvattennivåer har uppmätts vid ett 

tillfälle, där grundvattenröret i områdets norra del (21T10GW) visade på en 

grundvattennivå motsvarande 2,2 m under befintlig markyta (Tabell 1). I områdets 

sydvästra del (21T20GW) uppmättes en grundvattennivå motsvarande 3,0 m under 
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befintlig markyta (Tabell 1). Grundvattenröret som installerades i områdets sydöstra 

del (21T14GW) var torrt vid genomförd mätning, där rörets spetsnivå motsvarar ett 

djup om 3,2 m under befintlig markyta (Tabell 1). Se Bilaga 1 för karta över 

grundvattenrörens och provgroparnas placering. 

 

Vid den geotekniska undersökningen grävdes också ett antal provgropar. Samtliga 

provgropar var torra frånsett provgrop 4 (PG4) (Tyréns, 2021). En mindre 

vattenansamling kunde noteras i provgropens botten vid 3,5 m (+456,5) under 

befintlig markyta (Tyréns, 2021). Det kan ej uteslutas att grundvattennivåerna i läge 

för provgroparna är belägna inom utfört grävdjup. Vid täta moränsammansättningar 

med låg genomsläpplighet kan det krävas att provgroparna lämnas öppna en längre tid 

innan grundvattnet runnit in i gropen och nivån stabiliserats. 

 

Grundvattenytan kan förväntas variera över årscykeln med sina högsta nivåer i 

samband med snösmältningsperioden på våren samt efter längre nederbördsperioder 

med intensivare regn. Vidare förväntas lägre grundvattennivåer under vinterhalvåret 

och torra sommarmånader. 

 

Tabell 1: Nivåer i installerade grundvattenrör. 

Undersökningspunkt Marknivå Spetsnivå 

Uppmätt grundvattennivå 

2021-08-19 

21T10GW +448,7 +445,0 +446,5 (2,2)* 

21T14GW +461,7 +458,0 Torr 

21T20GW +465,5 +462,3 +462,5 (3,0) 

* () avser djup i meter under befintlig markyta 

2.6 BEFINTLIG AVVATTNING 

Se Figur 6 för en illustration över flödesvägarna inom avrinningsområdet utifrån 

höjdmodell i Scalgo live (Scalgo, 2021). Lantmäteriets laserdata har använts i 

höjdmodellen. 

 

I dagsläget avvattnas området i nordöstlig riktning mot ett större våtmarksområde som 

slutligen mynnar i sjön Tuollujärvi (Figur 6). Längs östra delen av planområdet löper ett 

dagvattendike där dagvatten från ett större område inom nya Kiruna centrum avvattnas 

norrut mot våtmarksområdet (Figur 6). I diket mynnar även en ledning med 

dräneringsvatten från en gångbro under E10:an. Det finns inga trummor eller ledningar 

inom eller nedströms planområdet som påverkar dagvattenhanteringen. 

 

Flödet från nya Kiruna centrum som släpps till trumman under E10 är enligt uppgift 

från beställaren beräknat till 0,9 m
3

/s utifrån ett fördröjt 20-års regn ner till 15 l/s, ha. 

Diket inom planområdet hanterar endast ett bräddningsflöde från nya Kiruna centrum 

då huvudflödet rinner längre österut till ett tidigare klarningsmagasin och därför inte 

belastar planområdet. Diket ska ha fullgod kapacitet att avbörda eventuella 

bräddflöden, men kan vid extrema skyfall svämma över. Under E10:an strax öster om 

bågskyttebanan finns också en gång och hästtunnel som utgör nödbräddning för 

dagvatten från nya Kiruna centrum och E10. 
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Figur 4: Befintligt dagvattendike fotat mot E10:an med gång - och hästtunneln synlig. 
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Figur 5: Dagvattendiket fotat åt norr. 
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Figur 6: Befintlig ytavrinning inom planområdet (Scalgo, 2021). Flödesvägar illustreras med mörkblått, 

trummor med grönt och dagvattendike med rött.  

2.7 FÖRORENAD MARK 

Det finns inga uppgifter från Kiruna kommun kring kända föroreningar inom 

planområdet. Enligt länsstyrelsens karta över potentiellt förorenade områden (VISS, 

2021) finns det ej några registrerade förekomster av föroreningar inom området. 

2.8 RECIPIENT, AVRINNINGSOMRÅDE OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Primär recipient för dagvatten från planområdet är sjön Tuollujärvi (VISS, 2021). Denna 

är dock inte klassad i VISS varför huvudrecipienten är bäcken Tuollujoki som utgår från 

sjön Tuollujärvi som sin tur ingår i Torneälvens huvudavrinningsområde och 

delavrinningsområdet ”Mynnar i Luossajoki”. Statusklassning och miljökvalitetsnormer 

N 
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för Tuollujoki (senaste beslutade förvaltningscykeln 2017-02-23) redovisas i Tabell 2 

(VISS, 2021).  

 

Tabell 2: Statusklassning och miljökvalitetsnormer för Tuollujoki (VISS, 2021). 

Status Klassning MKN 

Ekologisk status God status God ekologisk status 

2027. 

Kemisk ytvattenstatus Uppnår ej god baserat på 

de nationella 

överskridningarna av 

kvicksilver och bromerade 

difenyletrar. 

God kemisk 

ytvattenstatus. 

 

Tuollujoki når god ekologisk status (Tabell 2). Vattendraget är dock inte klassat 

avseende särskilt förorenande ämnen (SFÄ) och ej heller med avseende på övriga 

fysikaliska och kemiska ekologiska kvalitetsfaktorer. 

 

Vattendraget uppnår ej god kemisk status på grund av de nationella överskridningarna 

av bromerade difenyletrar, kvicksilver samt kvicksilverföroreningar (VISS, 2021). 

Vattenförekomsten är ej klassad med avseende på de prioriterade ämnena. 

3 ANALYSER, BERÄKNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 

I följande avsnitt redovisas analyser, beräkningar och bedömningar som har gjorts. 

3.1 ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

Ett 100 års regn med 90 minuters varaktighet motsvarar en regnintensitet om 141 

l/s*ha (Ekvation 4.5 i P110; Svenskt Vatten, 2016a) vilket omräknat blir 76 mm 

nederbörd, som har använts i översvämningsmodellen Scalgo live (2021) för att 

undersöka översvämningsrisker inom planområdet vid skyfall (100 års regn). 

Simuleringen visar att inga större vattenansamlingar riskerar uppstå inom planområdet 

(Figur 7) i och med att området har en betydande lutning åt nordöst.  
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Figur 7: Översvämmad yta (blå) inom planområdet vid 76 mm nederbörd (återkomsttid 100 år och 
varaktighet 90 minuter). Planområdets ungefärliga utbredning är markerat med rött. 

3.2 MARKANVÄNDNING 

Markanvändning före respektive efter exploatering framgår av Tabell 3. 

Avrinningskoefficienter från Svenskt Vatten P110 (Svenskt Vatten, 2016a) har använts.  

Befintlig markanvändning har karterats utifrån flygbilder för området och 

markanvändningen efter exploatering har fastställts utifrån planprogram för planerat 

planområde tillhandahållet av Kiruna kommun, se avsnitt 2.3.2. 

  

N 
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Tabell 3. Markanvändning med motsvarande avrinningskoefficienter (ɸ). 

Befintlig Area (ha) Φ Red. yta (ha) 

Naturmark 8,75 0,1 0,875 

Totalt 8,75  0,875 

    

Efter exploatering Area (ha) Φ Red. yta (ha) 

Takyta 0,15 0,9 0,135 

Parkering 0,08 0,8 0,064 

Grönytor 8,52 0,1 0,852 

Totalt 8,75  0,467 

  

3.3 FLÖDESBERÄKNING 

Flöden före och efter exploatering har beräknats med rationella metoden (Ekvation 4.4 

i P110; Svenskt Vatten, 2016a). Rinntiden för nuläget och kommande exploatering har 

beräknats till 90 minuter. Årlig avrinningsvolym är beräknat utifrån en årlig nederbörd 

på 645 mm (SMHI vattenwebb, 2021). 

 

Dimensionerande flöden (Tabell 4) visar att flödet kommer öka både med och utan 

klimatfaktor i och med planerad exploatering av området. Årsmedelflödet ökar med 

cirka 20 % efter exploatering (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Beräknade årsmedelflöden samt flöden och volym för 20-års regn före respektive efter 
exploatering. 

Parameter Enhet Befintlig Efter exploatering 
Efter exploatering 

med klimatfaktor 1,25 

Flöde 20 års regn l/s 58 70 87 

Flöde 100 års regn l/s 98 118 148 

Volym 20 års regn m
3

 315 378 472 

Årlig avrinningsvolym m
3

/år 5495 6630 8288 

3.4 FÖRDRÖJNINGSBEHOV 

Erforderlig fördröjningsvolym har beräknats enligt P104 (Svenskt Vatten, 2011a) och 

P105 (Svenskt Vatten, 2011b). 

 

En total fördröjningsvolym för hela planområdet har beräknats utifrån ett mål om att 

flödet inte får öka efter exploatering. För ett 20 års regn med klimatfaktor 1,25 blir 

total fördröjningsvolym ca 240 m
3

. 

3.5 FÖRORENINGSBERÄKNING 

Som underlag till föroreningsbelastning har schablonhalter för dagvatten baserat på 

markanvändning (StormTac, 2021) använts. För befintlig markanvändning har antagits 

att hela planområdet utgörs av naturmark. För kommande markanvändning har 

schablonhalter för parkområden, takytor och parkering använts. 

Föroreningsmängderna har beräknats utifrån en genomsnittlig årsnederbörd på 645 

mm/år (SMHI vattenwebb, 2021) 

 

Planerad exploatering beräknas öka föroreningsmängderna av samtliga undersökta 

förorenande ämnen (Tabell 5) med undantag för nickel och suspenderade ämnen. 
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Tabell 5. Föroreningsmängder före respektive efter exploatering samt ökning i antal kg och procent. 

Ämne 

Befintlig Exploaterat Ökning 

Kg/år Kg/år % 

Fosfor,P 0,5 1,6 1,1 220 

Kväve, N 3,98 7,96 4,0 100 

Bly, Pb 0,033 0,035 0,002 7 

Koppar, Cu 0,048 0,068 0,020 42 

Zink, Zn 0,124 0,170 0,0 37 

Kadmium, Cd 0,0016 0,0026 0,001 60 

Krom, Cr 0,019 0,021 0,002 12 

Nickel, Ni 0,023 0,016 -0,006 -28 

Kvicksilver, Hg 0,000041 0,000111 0,0001 169 

Suspenderade ämnen 217 160 -57 -26 

Olja 1,0 1,6 0,64 67 

PAH16 0,0005 0,0012 0,0007 120 

 

För att kunna fastslå om denna ökning kan riskera en försämring av 

miljökvalitetsnormen i Tuollujoki, beräknas tillskottet (µg/l) till recipienten. I 

beräkningen har ett medelvärde för årsflödet (åren 1981 - 2010) i vattendraget använts 

(SMHI Vattenwebb, 2021) vilket uppgår till 0,46 m
3

/s. Tillskottet har därefter jämförts 

med riktvärden för särskilt förorenande ämnen i inlandsytvatten och gränsvärden för 

kemisk ytvattenstatus (HVMFS, 2019). För fosfor och kväve finns inget 

jämförelsesvärde i och med saknande uppgifter för dessa. För suspenderade ämnen 

och olja saknas riktvärde och för PAH16 används gränsvärde för benso(a)pyren 

(HVMFS, 2019). 

 

Föroreningsbelastningen för samtliga ämnen är avsevärt lägre än angivna riktvärden 

(Tabell 6). Planerad exploatering bedöms därför inte försämra Tuollujokis 

miljökvalitetsnormer.  

 

Tabell 6: Tillskottet i recipienten Tuollujoki med jämförelse mot rikt- och gränsvärden för särskilt förorenade 
ämnen i inlandsytvatten samt gränsvärden för kemisk ytvattenstatus (HVMFS, 2019). 

Ämne Tillskott recipient (µg/l) Gränsvärde (µg/l) 

Fosfor, P 0,11 

 

Kväve, N 0,55 

 

Bly, Pb 0,0024 1,2* 

Koppar, Cu 0,0047 0,5* 

Zink, Zn 0,012 5,5* 

Kadmium, Cd 0,00018 <0,08 (klass 1) 

Krom, Cr 0,0015 3,4 

Nickel, Ni 0,0011 4* 

Kvicksilver, Hg 0,000008 0,07** 

Suspenderade ämnen 11  

Olja 0,11  

PAH16 0,00008 0,00017 

*Biotillgänglig halt. 

**Gränsvärde max tillåten koncentration. 
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3.6 BERÄKNING AV INTRÄNGANDE GRUNDVATTEN I GRAVSCHAKT 

För att bedöma mängden inträngande grundvatten i 2,5 m djupa öppna gravschakt 

under 24 timmar i de norra delarna av planområdet, där grundvattennivån observerats 

0,3 m ovan gravsättningsdjup har Darcys lag använts. Det har antagits ett schakt med 

längden 2,5 m, bredden 1,5 m samt djup 2,5 m vilket ger en schaktväggsarea under 

grundvattenytan på 2,4 m
2

. Då marken utgörs av morän har en hydraulisk 

konduktivitet på 10
-7

 m/s använts. Beräkningen visar att under 24 h så tränger ca 6 

liter grundvatten in i det öppna schaktet vid uppmätt grundvattennivå i norra delen av 

planområdet. Skulle grundvattennivån öka med en meter vilket är troligt p g a 

årstidsvariationer så skulle istället ca 115 liter tränga in i schaktet under 24 h.    

4 FÖRSLAG TILL DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING 

4.1 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

Enligt föroreningsberäkningar kommer föreslagen exploatering inte att påverka 

möjligheten för Tuollujoki att uppnå miljökvalitetsnormerna. Dagvattnet passerar ett 

större våtmarksområde innan det når recipienten där också en naturlig 

fastläggning/upptag av partiklar och lösta ämnen uppnås. Dagvattenhanteringen för 

planområdet handlar därför om fördröjning av 240 m
3

 vatten samt säkerställande av 

att planerade byggnader inte riskerar drabbas av skador på grund av ytlig avrinning. 

 

Enligt styrdokumentet för dagvattenhantering inom nya Kiruna centrum ska skador 

orsakat av dagvatten förebyggas, ytlig avrinning ska eftersträvas och dagvattnet ska i 

största möjliga mån infiltreras eller fördröjas inom planområdet. I och med att det för 

norra delarna av planområdet finns risk för vatteninträngning i gravschakten bör 

grundvattennivån dock ej höjas varför infiltration i detta fall bedöms olämplig. 

 

Vidare finns det inget dagvattennät eller någon planerad bebyggelse nedströms 

planområdet som behöver beaktas i samband med dagvattenhanteringen.   

 

Utifrån uppmätta bergdjup (bilaga 1) bedöms området närmast E10:an (område 1 och 

2, bilaga 1) vara lämpligast för bebyggelse och parkering medan norra och västra 

delarna (område 3 och 4, bilaga 1) är mer lämpliga för gravsättning.  

 

För att kunna fördröja 240 m
3

 vatten rekommenderas det att anlägga torra 

fördröjningsdammar (beskrivs mer utförligt längre ned) dit dagvattnet från 

parkeringsytor, tak och grönområden avleds och fördröjs innan det släpps till befintligt 

dagvattendike. Gravområdena som huvudsakligen utgörs av park- och grönområden 

avvattnas lämpligast genom avledning till nedsänkta gångstråk som leder vattnet ytligt 

till fördröjningsdammarna och vidare till dagvattendiket alternativt norrut mot 

myrområdet beroende på hur planområdet exploateras.  

 

Utloppet från torrdammen stryps så utflödet motsvarar befintligt flöde (58 l/s) från 

området. Då områdets utformning ej är fastställt är det ej möjligt att ge förslag till 

placering av torrdammarna. Vidare bör befintligt dagvattendikes utformning och 

kapacitet utredas för att säkerställa att det har kapacitet att avleda till tillkommande 

dagvattnet från planområdet. 

 

Slutligen avleds dagvatten vid skyfall lämpligast genom ytlig avrinning i områdets 

naturliga lutning åt norr mot våtmarksområdet och vidare höjdsätts byggnader och 

entréer så att dessa ej tar skada vid höga flöden. Gång- och hästtunneln under E10:an 

öster om bågskyttebanan utgör nödbräddning för dagvatten från nya Kiruna centrum 
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och E10 och ingen känslig bebyggelse ska placeras i dess avrinningsväg mot 

dagvattendiket. Lämpligen kan avrinningsvägen utgöras av parkeringsyta eller 

grönområde. 

 

4.2 BESKRIVNING AV TORR FÖRDRÖJNINGSDAMM 

Torra fördröjningsdammar är nedsänkta gröna ytor (Figur 8) med flacka slänter som 

fylls med vatten vid höga flöden varmed en tillfällig vattenspegel bildas för sen att 

försvinna successivt när tillrinningen avtar (SVU, 2019). De utformas med ett 

bottenutlopp som kan strypas varmed flödet nedströms regleras (SVU, 2019). 

 

 

Figur 8. Torr fördröjningsdamm med lekplats i Ørestad (mångfunktionell yta), DK (Bild av Christian Nyerup 
Nielsen). 

Vanligaste vegetation är gräs och flacka slänter med en lutning på max tio grader 

rekommenderas för säkerhet samt underlättnad av mekanisk skötsel (SVU, 2019; 

SVOA, 2020). Vid flacka släntlutningar och mindre förorenat dagvatten kan 

anläggningen smidigt nyttjas för andra ändamål vid torrväder (SVU, 2019). I detta fall 

kan ytan med fördel användas för snöupplag vintertid. 

 

För att torra fördröjningsdammar ska bibehålla en maximal kapacitet kräver dessa 

regelbundna skötselinsatser (Erickson et al. 2010; SVOA, 2020; KBH, 2009). Bland 

annat måste träd och buskar som växer upp inom dammens yta tas bort, sediment 

avlägsnas och avfall/skräp plockas bort (Erickson et al. 2010; SVOA, 2020; KBH, 2009). 

Ytterligare måste dammen kunna torka ut mellan regntillfällena (SVOA, 2020). 

 

Enligt KBH (2009) måste galler vid in- och utlopp inspekteras och rensas (om behovet 

finns) regelbundet efter regn, avfall tas bort regelbundet (ungefär var 14 dag), 

eventuellt sandfång tömmas en gång årligen, gräs (vegetation) klippas varje månad 

under växtsäsongen, sedimenterat material rensas bort efter behov (varje 5 - 15 år) 

samt kontroll och renovering av dammen – ex. om sidorna har eroderat måste dessa 

stabiliseras etc. Slutligen kan säkerhetsåtgärder (staket, livboj, skyltning) behöva 

installeras om så krävs (SVU, 2019). 

4.3 FÖRSLAG TILL DRÄNVATTENHANTERING 

Beräkningar av mängden inträngande grundvatten i schakten visar att detta är relativt 

begränsat (3.6). Grundvattennivåerna är dock avlästa vid lågperiod och dessa kan 
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fluktuera betydande under året vilket kan innebära större mängder inträngande vatten 

vissa delar av året. Gravschakt för kistgravar ska alltid vara dränerade då 

förmultningsprocessen ska ske med tillgång till syre (SVU, 2014). För att undvika 

inträngande grundvatten i gravschakten rekommenderas det därför att området för 

kistgravsättning schaktas upp i samband med att området blockrensas samt att ett 

dränerande lager om minst 300 mm anläggs mellan naturligt lagrad morän och 

blockrensade massor med mellanliggande geotextil.  

 

Genom att anlägga dräneringsledningar i det dränerande lagret kan dräneringsvattnet 

sedan avledas via självfall norrut mot myrområdet norr om planområdet i och med 

gynnsamma höjdförutsättningar inom området. Dräneringsvatten från 

begravningsplatser klassas dock som avloppsvatten enligt 9 kap miljöbalken och ska 

därför avledas till kommunala spillvattennätet alternativt hanteras på plats genom 

exempelvis markbädd. Då området lutar kraftigt åt norr, vilket i sig är gynnsamt för 

dräneringens självfall, kan det innebära att pumpning av spillvatten måste ske till det 

kommunala spillvattennätet. En lokal reningsanläggning kan därför vara fördelaktig. 

Vidare innebär grundvattensänkning genom dränering att tillstånd för markavvattning 

behöver sökas enligt 11 kap miljöbalken. 

 

Slutligen rekommenderas att mätningar av grundvattennivåer utförs under ett år för att 

fånga upp årstidsvariationen samt kompletterande installationer av grundvattenrör i 

läge för planerade kistgravar då dess lägen är fastställda, för att ha underlag inför 

dimensionering av dräneringsåtgärder.  

5 SLUTSATSER 

Föreslagen dagvattenhantering bedöms vara i linje med styrdokumentet för 

dagvattenhantering i nya Kiruna centrum och innebär säker avledning av dagvatten 

från planområdet vid både normalregn och skyfall. Genom trög avledning via 

fördröjning i torrdamm med strypt utlopp erhålls både viss rening av dagvattnet samt 

fördröjning inom planområdet. Föreslagen hantering innebär ej heller ökade 

svårigheter att uppnå miljökvalitetsnormen för recipienten Tuollujoki.  

 

Beskriven hantering av dräneringsvatten från området för kistgravsättning innebär att 

schakt och gravsättning kan ske utan olägenheter med inträngande grundvatten samt 

medför kontrollerad avledning och hantering av dräneringsvattnet från området. 
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