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INLEDNING
Till följd av pågående gruvbrytning och stora marksättningar skall Kiruna centrum
flyttas ca 3 km österut, se Figur 1. Först ut var byggnationen av det nya stadshuset,
Kristallen, som stod klart 2018. Därefter håller nu kringliggande områden på att
exploateras. Aktuellt område ligger väster om nya Kiruna centrum och benämns som
”DP Kyrkoområdet”, se Figur 2.
Föreliggande PM behandlar projekteringsförutsättningar avseende geoteknik och
grundvatten för rubricerat objekt. Sammanställning av tidigare och nu utförda
undersökningar redovisas i separat rapport, Markteknisk
undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geoteknik) för respektive kvarter inom
detaljplaneområdet.

Figur 1. Översiktlig karta över planerat/utrett område (© Lantmäteriet).

Befintlig
centrumkärna

DP Kyrkan Nya Kiruna
Centrum
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Figur 2. Översiktlig karta över planerade kvarter inom detaljplaneområdet.

1 OBJEKT OCH ÄNDAMÅL
På uppdrag Kiruna kommun har Tyréns AB utfört en geoteknisk och geohydrologisk
utredning för nytt detaljplaneområde på fastigheten Jägarskolan 8:4 m.fl. i Kiruna som
i detta PM benämns DP Kyrkoområdet. Uppdragsanvarig för Tyréns AB är Eric Carlsson
och ansvarig geotekniker Sara Forsgren.

Syftet med den geotekniska utredningen är att ge underlag avseende de geotekniska
och geohydrologiska förhållandena samt ge riktlinjer avseende
grundläggningsförutsättningar för de olika kvarteren inom aktuellt detaljplaneområde.

Detta ska ses som en vägledning med vissa ramar att följa för exploatören men det
åligger respektive exploatör att verifiera de beskrivna förutsättningarna själv då nya
Kiruna centrum är ett område under pågående omvandling.

2 UNDERLAG FÖR PROJEKTERINGS PM

2.1 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

Sammanställning av utförda geotekniska undersökningar redovisas i Markteknisk
undersökningsrapport, MUR/Geoteknik för respektive kvarter. Det geotekniska
underlaget baseras på en sammanställning av utförda undersökningar samt relevant
arkivmaterial för respektive område. Borrpunkterna har utförts mellan 2011 och 2020
av ett antal olika aktörer. Sammanställningen av material utfördes oktober 2020.
Undersökningar pågår fortfarande.
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Då undersökningarna har utförts i olika skeden och tidpunkter gäller de redovisade
förhållandena som rådde vid undersökningstillfället.
Undersökningarna är översiktliga och behöver i de flesta fall kompletteras vid
detaljprojektering. Markundersökningsrapporterna ska ses som stöd för respektive
exploatör för att kunna planera vilket ytterligare underlag som kan komma att behövas
för att utföra sin grundläggning.

2.2 GEOHYDROLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Områdets geohydrologiska förutsättningar har undersökts i fält genom nivåmätning av
grundvattenytan i 23 grundvattenrör (inom 100 m från planområdesgräns; alla
grundvattenrör finns ej kvar), slugtest i åtta av rören, jordprovtagning för okulär
jordartsbestämning, siktanalys samt allmän fältkartering för identifikation av
vattendrag, diken, källor m.m. All insamlad data har utgjort underlag för en
grundvattenmodell som finns över området (Vattenmodellen – Dag- och
grundvattenförhållanden Kiruna nya C, 2015-09-24, rev. 2016-03-15, Sweco). Syftet
med grundvattenmodellen var att kunna simulera hur höjdsättning,
grundvattensänkning, hårdgörande av ytor, infiltration av dagvatten, med mera,
långsiktigt påverkar avrinning och grundvattennivåer. Modellen har bland annat
använts för att studera hur det sättningsbenägna området i det gamla sandmagasinet
kan påverkas av sänkta grundvattennivåer.

Nivåmätningar har företrädesvis gjorts på höstarna, då dessa normalt ger mest
representativa värden, under åren 2011, 2013, 2014 och 2015. Sedan hösten 2015 har
mätloggrar installerats i sex av grundvattenrören i det aktuella området för daglig
nivåmätning (se Grundvattennivårapport, daterad 2020-07-02, Sweco). Av dessa är två
aktiva, varav TYR223GW ligger inom detaljplaneområdet. Enligt kontrollprogrammet,
initierat av TVAB, läses mätdata ut från loggarna en gång/år.

Slugtesterna utfördes för att kunna beräkna markens hydrauliska konduktivitet, d v s
markens vattenförande förmåga. I rör med dimension >45 mm utfördes slugtesten
med pump. I övriga rör utfördes testen genom att hälla vatten i rören.
Återhämtningsförloppet mättes med tryckgivare och lagrades en gång/s.

2.3 MARKMILJÖUNDERSÖKNINGAR

Inom detaljplaneområdet har översiktliga markmiljöundersökningar utförts i både jord
och grundvatten. Inom Stenaområdet har en mer omfattande undersökning gjorts med
avseende på föroreningar kopplade till den verksamhet som har utövats inom området.
Resultat från de markmiljöundersökningar som utförts redovisas i separat PM.

2.4 HÖJDSÄTTNINGSUTREDNING

Som underlag till detta PM har den översiktliga höjdutredning som togs fram för hela
utvecklingsplanen 2016 samt höjder från systemhandlingen nyttjats.

3 STYRANDE DOKUMENT
Följande styrande och rådgivande dokument har nyttjats vid denna utredning:

 SS-EN 1997-1:2005 (Eurokod 7)

 TR Geo 13 – TDOK 2016:0667

 TK Geo 13 -  TDOK 2016:0668

 AMA Anläggning 17
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4 PLANERAD INFRASTRUKTUR
Inom området för detaljplanen planeras ytor för parkmark, offentlig service,
besöksanläggningar, bostäder och kyrka. Vid upprättande av detta PM är
detaljutformning av byggnationer och andra konstruktioner inom planområdet ej
kända.

5 MARKFÖRHÅLLANDEN

5.1 HISTORIK

Från mitten av 50-talet påbörjades anrikning av malmen vid Tuollavaaragruvan.
Tidigare fraktades styckemalm med linbana till LKAB:s Kiirunavaaragruva. I slutet av
70-talet avslutades gruvverksamheten och därmed anrikningen.
Anrikningsöverskottet har släppts ut med hjälp av ett högt vatteninnehåll och därefter
sedimenterat ovan naturlig mark. Materialet består av en blandning av krossmaterial
från sandfraktion ner till lerfraktion. De grövsta partiklarna har sedimenterats närmast
utsläppspunkterna medan de finaste transporterats längre bort. I början släpptes
anrikningssedimenten ut utan avgränsande invallningar, förutom mot söder där
järnvägsbank förhindrade sedimentering att ske längre söderut. Sedimenteringen
utfördes direkt på naturmarken (myr och skogsmark) utan avverkning och
vegetationsavtäckning. I Figur 3 kan man se hur detaljplaneområdet såg ut i början på
1950-talen. I Figur 4, från 1966, kan man se anrikningssanden i det nordöstra hörnet
av bilden och järnvägsbanken som sträcker sig i nordostlig-sydvästlig riktning.

Figur 3. Historiskt flygfoto från 1950.
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Figur 4. Historiskt flygfoto från 1966.

Utifrån Figur 4 och Figur 5 kan man se att Stenaområdet, som ursprungligen användes
av Vägverket, och dammvallen runt sandmagasinet anlades mellan 1966 och 1977.

Figur 5. Historiskt flygfoto från 1977.
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5.2 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

5.2.1 ALLMÄNT

Detaljplaneområdet omfattar ett stort område med varierande markförutsättningar.
Utifrån historiska flygbilder kan man se att största delen av området ursprungligen
utgjordes av skogsmark med morän. Den sydöstra delen var exploaterat med vägar
och bebyggelse medan den nordöstra delen utgjordes av myrmark med torv i ytan.

Inom Stenaområdet har både fyll och schakt utförts. Schakt är utfört i sydvästra hörnet.
Fyllning har till största delen gjorts på morän men i den östra delen har fyllning gjorts
på torv. Fyllningsmäktigheten inom Stenaområdet varierar mellan ca 0,2 till 3,5 m.

Nordöstra hörnet av kvarter 86 ligger inom det gamla sandmagasinet (gruvdammen)
där ”anrikningssediment” från gruvverksamheten i Tuolluvaara deponerats under
vatten och sedimenterat i magasinet direkt på myrmarken. Materialet består av en
blandning av krossmaterial från sandfraktion ner till lerfraktion. De grövsta partiklarna
sedimenteras närmast utsläppspunkterna medan de finaste transporterats längre bort.
Utsläppspunkterna har varierat under hela anrikningsperioden vilket gör att
anrikningssedimenten är skiktade med både täta lerlager och genomsläppliga
sandlager.

5.2.2 KVARTER 70

Markytan varierar enligt utförda undersökningar mellan nivå +465,4 till +469,6. Stora
delar av kvarteret består av skogsmark där den naturliga marken utgörs av ett tunt
lager med växtdelar som följs av morän ovan berg. Den södra delen av kvarteret ligger
inom Stenaområdet där fyllning påträffats i ytan ner till 0,3 m u my som mest. Under
fyllningen finns morän ovan berg. Moränen har i ett flertal punkter okulärt klassats
som sandig siltig morän. Berg har påträffats i en punkt 3,8 m u my. I övriga punkter
har sondering avbrutits mellan ca 4,2–5,7 m u my utan att berg påträffats.

5.2.3 KVARTER 77

Markytan varierar enligt utförda undersökningar mellan nivå +469,1 till +474,1. Större
delen av kvarteret består av skogsmark där den naturliga marken utgörs av ett tunt
lager med växtdelar som följs av morän ovan berg. Östra delen av kvarteret, ligger
inom det sk Stenaområdet där fyllning påträffats i ytan ner till 3,4 m u my som mest.
Under fyllningen finns morän ovan berg. Moränen har i ett flertal punkter okulärt
klassats som sandig siltig morän. Berg har påträffats i två punkter 3,8 m respektive 4,4
m u my. I övriga punkter har sondering avbrutits mellan ca 3,7–5,7 m u my utan att
berg påträffats.

5.2.4 KVARTER 79

Markytan varierar enligt utförda undersökningar mellan nivå +468,7 till +462,7.
Nordöstra delen av kvarteret består av myrmark som utgörs av 0,3–1,0 m torv som
följs av morän ovan berg. I den nordvästra delen utgörs marken av ett tunt lager
växtdelar som följs av morän ovan berg. Södra delen ligger inom det sk Stenaområdet
där fyllning påträffats i ytan ner till 2,8 m u my som mest. I anslutning till myrområdet
påträffas torv under fyllningen som följs av morän ovan berg. I västra delen ligger
fyllningen direkt på morän. Moränen har i ett flertal punkter okulärt klassats som
sandig siltig morän. Berg har påträffats i en punkt 1,9 m u my. I övriga punkter har
sondering avbrutits mellan ca 3,7–5,7 m u my utan att berg påträffats.
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5.2.5 KVARTER 84

Markytan varierar enligt utförda undersökningar mellan nivå +463,3 till +478,3.
Markern i nordöstra delen ligger inom Stenaområdet och består av 0,2–3,5 m
fyllningsmassor ovan morän på berg. Längst i öster finns hoppressad torv mellan
fyllning och morän. I övriga delen av kvarteret utgörs marken av ett tunt lager
växtdelar som följs av morän ovan berg. Moränen har i ett flertal punkter okulärt
klassats som sandig siltig morän. Berg har påträffats i två punkter 3,4 m respektive 4,8
m u my. I övriga punkter har sondering avbrutits mellan ca 2,1–7,6 m u my utan att
berg påträffats.

5.2.6 KVARTER 85

Markytan varierar enligt utförda undersökningar mellan nivå +462,5 till +466,8. Större
delen av kvarteret består av myrmark som utgörs av 0,5–0,9 m torv som följs av morän
ovan berg. I den nordvästra delen utgörs marken av ett tunt lager växtdelar som följs
av morän ovan berg. Inom Stenaområdet påträffats fyllningsmaterial i ytan ner till 2,6
m u my som mest. Fyllningen följs av 0,4–0,6 m torv ovan morän på berg. Moränen har
i ett flertal punkter okulärt klassats som sandig siltig morän. Sondering har avbrutits
mellan ca 2,9–6,0 m u my utan att berg påträffats.

5.2.7 KVARTER 86

Markytan varierar enligt utförda undersökningar mellan nivå +462,3 och +465,0. Den
östra delen av kvarteret ligger inom det gamla sandmagasinet där marken består av
fyllningsmaterial med mäktigheter som varierar mellan 1,8–2,5 m ovan naturligt lagrad
torv ovan morän på berg. Fyllningarna består av anrikningssedimenten som är skiktad
och utgörs av lerig silt, silt, sandig silt, siltig sand och sand. Sedimenten är mycket löst
till löst lagrad och fraktionerna av framförallt sand och silt är känsliga för vibrationer.
De siltiga fraktionerna är mycket tjälfarliga. Torvens mäktighet i sandmagasinet
varierar mellan ca 0,2–1,3 m. Övriga delen av kvarteret består av torv ovan morän på
berg med torvmäktigheter som varierar mellan 0,6–1,9 m. Det västra hörnet av
kvarteret ligger inom Stenaområdet med upp till 2,1 m fyllning ovan 0,5 m torv.
Moränen har klassats som grusig sandig siltig morän, sandig siltig morän, sandmorän,
grusig siltig sandmorän och grusig sandmorän. Sondering har avbrutits mellan ca 3,0–
6,0 m u my utan att berg påträffats.

5.2.8 KVARTER 88

Markytan varierar enligt utförda undersökningar mellan nivå +472,4 till +478,4.
Marken inom kvarteret utgörs av ett tunt lager växtdelarsom följs av morän ovan berg.
Moränen har okulär klassats som sandig siltig morän, grusig sandig siltig morän och
grusig siltig sandmorän. Berg har påträffats i en punkt 2,1 m u my. I övriga punkter
har sondering avbrutits mellan 2,1–5,6 m u my.

5.2.9 KVARTER 90

Markytan varierar enligt utförda undersökningar mellan nivå +460,8 till +468,3.
Marken inom större delen av området utgörs av ett tunt lager växtdelar som följs av
morän ovan berg. I de östra delarna påträffas 0,5–4 m fyllning ovan moränen. Moränen
har okulär klassats som sandig siltig morän och sandig siltmorän. Berg har påträffats i
en punkt 5,6 m u my. I övriga punkter har sondering avbrutits mellan 2,9–9,4 m u my.

5.3 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

I större delen av planområdet finns endast en grundvattenyta som motsvaras av den
undre grundvattenytan inom sandmagasinet. I östra delen av kvarter 86 är däremot
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grundvattennivåerna starkt påverkade av de förhållanden som finns inom
sandmagasinet. Där förekommer två grundvattenytor, den övre grundvattenytan har
bildats till följd av att finkorniga anrikningssediment avsatts ovanpå torv. Torven har
kompakterats på grund av lastökningen från anrikningssedimenten och fått så pass låg
genomsläpplighet att en övre grundvattenyta bildats. Den del av kvarter 86 som ligger
utanför dammvallen utgjorde tidigare utströmningsområde för grundvatten med
avrinning norrut längs dammvallens västra sida.

Grundvattnets generella strömningsriktning är ostlig till sydostlig inom planområdet.
Generellt inom planområdet ligger grundvattenytan relativt djupt i de västra och södra
delarna och ytligt i den östra delen. I Figur 6 redovisas normala grundvattennivåer för
den övre respektive undre grundvattenytan uppmätta under perioden 2011 till 2020.
Grundvattenytans läge varierar med årstiden, både högre och lägre nivåer än de
uppmätta kan förväntas med förväntat årsmaximun under snösmältningsperioden
samt under nederbördsrika perioder.

Figur 6. Normala grundvattennivåer (RH2000). Angivna grundvattennivåer avser beräknade
medelgrundvattennivåer som baseras på mätningar utförda under perioden 2011-2020. Det övre
grundvattenmagasinet finns endast inom sandmagasinet.

De geohydrologiska förhållandena presenters kvartersvis. Grundvattenförhållandena är
baserade på avläsningar från installerade grundvattenrör samt den grundvattenmodell
som SWECO (SWECO, 2020) tagit fram över nya Kiruna. Grundvattenytans läge beskrivs
för befintliga förhållanden vid mätningstillfället. Utförda schakt- och saneringsarbeten i
närliggande områden kan påverka grundvattenförhållandena. Samtliga avläsningar för
installerade grundvattenrör redovisas i tillhörande Markteknisk undersökningsrapport
(MUR/Geoteknik).
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5.3.1 KVARTER 70

I kvarter 70 ligger grundvattenytan i morän och grundvattnets strömningsriktning är i
huvudsak ostlig. Djupet till grundvattenytan kan förväntas ligga på mer än en meters
djup. Naturliga medelgrundvattennivåer framgår av Figur 6. Under blöta perioder,
exempelvis efter snösmältning eller nederbördsrika perioder, kan dock
grundvattenytan temporärt förväntas ligga på högre nivåer.

5.3.2 KVARTER 77

I kvarter 77 ligger grundvattenytan i morän och grundvattnets strömningsriktning är i
huvudsak ostlig. Djupet till grundvattenytan kan förväntas ligga på mer än en meters
djup. Naturliga medelgrundvattennivåer framgår av Figur 6. Under blöta perioder,
exempelvis efter snösmältning eller nederbördsrika perioder, kan dock
grundvattenytan temporärt förväntas ligga på högre nivåer.

5.3.3 KVARTER 79

Kvarter 79 ligger omväxlande på utfylld mark (sydvästra delen), morän och torvmark
(nordöstra delen). Inom kvarteret är grundvattnets strömningsriktning ostlig. I
myrområdet kan grundvattenytan förväntas ligga i nivå med befintlig markyta. I övriga
delar kan djupet till grundvattenytan förväntas ligga på mer än en meters djup.
Naturliga medelgrundvattennivåer framgår av Figur 6. Under blöta perioder,
exempelvis efter snösmältning eller nederbördsrika perioder, kan dock
grundvattenytan temporärt förväntas ligga på högre nivåer.

5.3.4 KVARTER 84

I kvarter 84 ligger grundvattenytan till största del i morän. Inom Stenaområdet kan
dock grundvattenytan nå upp i fyllningen och i den östra delen kan grundvattenytan nå
upp i den sammanpressade torven som finns mellan fyllning och morän. Grundvattnets
strömningsriktning är i huvudsak ostlig. Djupet till grundvattenytan kan förväntas vara
flera meter i västra delen men kan ligga grundare på ca en meters djup i östra delen.
Naturliga medelgrundvattennivåer framgår av Figur 6. Under blöta perioder,
exempelvis efter snösmältning eller nederbördsrika perioder, kan dock
grundvattenytan temporärt förväntas ligga på högre nivåer.

5.3.5 KVARTER 85

Kvarter 85 ligger till största del i torvmark, som underlagras av morän. Inom kvarteret
är grundvattnets strömningsriktning sydostlig. I myrområdet kan grundvattenytan
förväntas ligga i nivå med befintlig markyta. I övriga delar kan djupet till
grundvattenytan förväntas ligga på mer än en meters djup. Naturliga
medelgrundvattennivåer framgår av Figur 6. Under blöta perioder, exempelvis efter
snösmältning eller nederbördsrika perioder, kan dock grundvattenytan temporärt
förväntas ligga på högre nivåer.

5.3.6 KVARTER 86

Kvarter 86 ligger i olika typer av mark; delvis på utfylld mark i Stena-området, delvis på
torvmark, delvis på dammvall och delvis i hörnet av sandmagasinet. I sandmagasinet
finns dubbla grundvattenytor, dock sammanfaller nivåerna för övre och undre
grundvattenytan i det hörn av sandmagasinet där kvarter 86 ligger. Inom kvarteret är
grundvattnets strömningsriktning ostlig. I myrområdet kan grundvattenytan förväntas
ligga i nivå med befintlig markyta. I övriga delar kan djupet till grundvattenytan
förväntas ligga på mer än en meters djup. Naturliga medelgrundvattennivåer framgår
av Figur 6. Under blöta perioder, exempelvis efter snösmältning eller nederbördsrika
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perioder, kan dock grundvattenytan temporärt förväntas ligga på högre nivåer.
Schaktning och omrörning av massor i samband med saneringsarbeten i östra delen av
kvarteret bedöms kunna ha försämrat områdets vattenhållande förmåga. Nuvarande
grundvattennivåer i denna del kan därför vara något lägre än tidigare.

5.3.7 KVARTER 88

I kvarter 88 ligger grundvattenytan i moränmark. Grundvattnets strömningsriktning är
ostlig. Djupet till grundvattenytan kan förväntas vara flera meter i västra delen men
kan ligga på ca 1-2 m djup i östra delen. Naturliga medelgrundvattennivåer framgår av
Figur 6. Under blöta perioder, exempelvis efter snösmältning eller nederbördsrika
perioder, kan dock grundvattenytan temporärt förväntas ligga på högre nivåer.

5.3.8 KVARTER 90

Kvarter 90 utgörs av moränmark som i östra delen överlagrats med fyllning.
Grundvattnets strömningsriktning är ostlig till sydostlig. Djupet till grundvattenytan
kan förväntas vara mer än en meter inom hela kvarteret. Naturliga
medelgrundvattennivåer framgår av Figur 6. Under blöta perioder, exempelvis efter
snösmältning eller nederbördsrika perioder, kan dock grundvattenytan temporärt
förväntas ligga på högre nivåer.

6 MARKRADON
I Kiruna råder generellt normalradonmark, inför detaljprojektering rekommenderas att
varje exploatör kontrollerar radonförhållanden.
Markradon är mätt i totalt 14 punkter inom utvecklingsplaneområdet: 6 punkter i
området för stadshuset, 2 punkter vid motorbanan, 2 punkter i sandmagasinet och 4
punkter i skogsområdet runt skjutbanorna.
Mätningarna i norra delen av stadshustomten visar på lågradonmark och mätningarna i
södra delen av stadshustomten på normalradonmark. Mätningarna på
motorbaneområdet visar på lågradonmark. I sandmagasinet och området kring
skjutbanorna visar mätningarna på normalradonmark.
Mätningarna visar således på att det är lågradonmark eller normalradonmark i
området. Punkterna är dock få och inom området finns variationer i berggrund och
jordtäcke vilket kan ha betydelse för radonriskerna. Ytterligare mätpunkter
rekommenderas där byggnader planeras för att bestämma grundläggningsmetod.

7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANLÄGGNING,
GRUNDLÄGGNING, GATUBYGGNATION ETC

7.1 ALLMÄNT

I detta skede är inte alla byggnaders exakta placering kända och lägen på gator, öppna
hårdgjorda ytor, VA-ledningar och parkytor kan komma att ändras. Framtagna
rekommendationer ska betraktas som generella riktlinjer i ett planskede.

Stora delar av detaljplaneområdet kommer att fyllas upp ovan nuvarande markyta. I
sydväst anpassas höjdsättningen till befintliga förhållanden medan marknivåerna i de
östra delarna, vid befintlig myrmark, kommer att höjas upp till ca 3,5 m ovan
nuvarande markyta.
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Inom kvarter 86 får befintliga grundvattenförhållanden ej påverkas så mycket att en
skadlig grundvattennivåsänkning sker i sandmagasinet. En alltför stor
grundvattennivåsänkning innebär att skadliga sättningar kommer att uppstå inom
sandmagasinet. För att begränsa påverkan av grundvattenytan inom området kan
bland annat vattentäta konstruktioner, permanenta sponter och täta
strömningsavskärmande fyllningar vara lämpliga att använda vid grundläggning.

Källarbebyggelse rekommenderas ej i kvarter 86 eller på kvarter med högt liggande
grundvatten som bedöms kunna påverka grundvattenförutsättningarna i
sandmagasinet. I kvarter 70, 77, och 79 rekommenderas ej källare då
dagvattenutredning visat att det finns risk för översvämningar. I övriga kvarter kan
källare i ett plan (3 m) utföras med normal dränering utan vattentät konstruktion.

Varje kvarters tillåtna avsänkningsnivåer både för permanenta och tillfälliga
grundvattensänkningar finns redovisade i Bilaga 1. Vid projekteringen av kvarteren
måste hänsyn tas till dessa nivåer. För mer omfattande grundvattensänkningar än vad
som anges krävs fördjupad utredning av konsekvenser av planerad åtgärd.

Generellt får ingen permanent grundvattensänkning utföras, eftersom det finns risk för
påverkan på grundvattennivåerna i sandmagasinet.

Med tillfällig grundvattensänkning avses tillfällig avsänkning under som mest sex
månader. Generellt får tillfällig grundvattensänkning utföras med som mest 0,5 m,
men i delar av kvarter 84, 88 och 90 får tillfällig grundvattensänkning utföras med
som mest 1,0 m.

7.2 GRUNDLÄGGNING

I allmänhet råder goda grundläggningsförhållanden och normal grundläggning med
platta på mark kan utföras utan förstärkningsåtgärder där befintlig mark består av
morän. Torven som förekommer i delar av området måste grävas ur och ersättas av
packad fyllning av friktionsjord under planerade byggnader, vägar och ledningar.
Under vägar bedöms torv som ligger under befintliga fyllningar dock kunna lämnas
kvar. För mindre sättningskänsliga ytor så som tomtmark och grönytor bedöms dock
torv kunna lämnas kvar.

Inom Stenaområdet kan sanering bli aktuellt på grund av förorenade fyllningsmassor.
Fyllningarna schaktas då bort och eventuell kvarvarande torv tas bort innan
återfyllning. Befintliga fyllnadsmassor som inte bedöms som förorenade och är av bra
kvalitet behöver ej schaktas bort. Grundläggning och fyllning bedöms till stor del
kunna utföras direkt på dessa massor efter kontroll och ompackning.

Grundläggning inom den del av kvarter 86 som ligger inom sandmagasinet kommer
kräva grundförstärkning med exempelvis förbelastning, överlast eller pålning.
Urgrävning av anrikningssediment och underliggande torv är även möjlig då djupet till
moränen är mindre än 3 m. Vid urgrävning måste tätning av jorden utföras in mot
kvarvarande sandmagasin i öster (badhuskvarteret) för att inte påverka den övre
grundvattenytan i sandmagasinet. För detta krävs permanent vattentät spont eller täta
jordmassor. Vid grundförstärkning med överlast eller förbelastning skall hänsyn tas till
att grundvattennivån kan sänkas vilket medför lastökning. Lättare byggnader med max
ca 2 plan bedöms vara möjliga att grundlägga efter överlastfyllning som minst
motsvarar alla lastökningar från byggnaden och fyllningen samt last från framtida
grundvattensänkning. Vid höjning av marken med tex 1 m och 1 m
grundvattensänkning krävs en överlastfyllning som uppgår till mellan 2–3 m. Tyngre
bebyggelse grundläggs på stödpålar av betong som slås ner till fastbotten av morän
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eller med kompensationsgrundläggning med hjälp av lätta fyllnadsmassor i
kombination med överlastfyllningarna. Borrade pålar bör undvikas på grund av risken
för punktering av de täta sedimenten och underliggande torv.
All grundläggning skall ske frostfritt, gruvsedimenten är mycket tjälfarliga vilket måste
beaktas vid detaljprojektering. På grund av den höga grundvattenytan i sandmagasinet
är källarbebyggelse olämpligt men kan utföras, då krävs spontning och vattentät
konstruktion.

All grundläggning skall dimensioneras enligt Eurokod 7 (SS-EN 1997). Kompletterande
geotekniska undersökningar kommer krävas vid detaljprojektering inom varje kvarter
och undersökningarnas omfattning bedöms vid fastställande av byggnationens
utformning.

7.3 SCHAKTARBETEN- OCH FYLLNINGSARBETEN

Förekommande naturligt lagrad morän med siltinnehåll är erosionskänslig och
flytbenägen vid vattenmättat tillstånd. Vid schakt i torra förhållanden kan schakt
generellt ske i lutningar på 1:1 eller flackare. Vid schakt under eller i närhet av
grundvattenytan måste schaktslänter flackas ut.
Anrikningssedimenten är löst till mycket löst lagrad och flytbenägen, schakt i
sandmagasinet måste göras med försiktighet. Flacka schaktslänter kan krävas för att
undvika kalvande och eroderande schaktslänter. Schakt i underliggande torv bör
undvikas på grund av risk för påverkan av grundvattenförutsättningarna.

7.4 BERGVÄRME

Inom sandmagasinet förekommer dubbla grundvattenytor. Vid borrning av
energibrunnar finns risk för att det övre grundvattenmagasinet punkteras och en lokal
grundvattensänkning uppstår. Inom sandmagasinet tillåts därför inte bergborrade
energibrunnar. Bergvärme kan däremot tillåtas i övriga detaljplaneområdet.

7.5 LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN (LOD)

Infiltration av dagvatten rekommenderas inte inom sandmagasinet. Goda
förutsättningar för infiltration av dagvatten kan däremot skapas i områden där:

 befintlig markyta kommer att höjas för anpassning till höjdsättningen och där
fyllningen utförs med grova fyllningar. Kvarter 79, 85 och 86 bedöms vara
särskilt lämpliga för detta.

 förorenade massor eller torv grävs bort och ersätts med grova fyllningar med
god infiltrationskapacitet

Exempel på grov fyllning är krossmaterial där finmaterialet är utsorterat.

7.6 KOMPLETTERANDE GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

Kompletterande geotekniska undersökningar kommer att krävas vid vidare
detaljprojektering av byggnader och infrastruktur inom detaljplaneområdet samt för
utredning av liggtider för eventuell överlast. Vid undersökningar inom sandmagasinet
är det viktigt att provtagning ej görs genom den underliggande torven då risk finns för
att det övre grundvattenmagasinet punkteras och en lokal grundvattensänkning
uppstår.
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