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1 MARKFÖRHÅLLANDEN

1.1 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
sedimenterades anrikningssedimenten ut utan avgränsande invallningar, förutom mot
söder där järnvägsbank förhindrade sedimentering att ske längre söderut. Sedan
byggdes en dammvall för att innesluta anrikningssedimenten. I Figur 1 kan man se
anrikningssanden i det nordöstra hörnet av bilden och i Figur 2 kan man se
dammvallen runt sandmagasinet. Sedimenteringen utfördes direkt på naturmarken
(myr och skogsmark) utan avverkning och vegetationsavtäckning.

Figur 1. Historiskt flygfoto från 1966.
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Figur 2. Historiskt flygfoto från 1977.

1.2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Nytt ledningsstråk har färdigställts genom kvarteret som även fungerar som tillfällig
transportväg under byggtiden. Under ledningsstråket har urgrävning av torv gjorts ner
till fast morän och fyllning har utförts med bergkross. Den yta som ligger öster om
ledningsstråket och den tillfälliga transportvägen används som etableringsyta för
byggnationerna i och omkring det nya badhuset. Denna yta ligger inom det gamla
sandmagasinet med tillhörande dammvall. Området mellan kvarter 86 och 87
(badhustomten) har förbelastats med två meter överlast för att ta ut sättningar. Slänt
från överlast har även gått in i kvarter 86, se Figur 3.
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Figur 3. Skrafferat område från inmätt överlast.

1.3 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Markytan varierar enligt utförda undersökningar mellan nivå +462,3 och +465,0.
Kvarter 86 ligger i olika typer av mark; delvis på utfylld mark i Stenaområdet, delvis på
torvmark, delvis på dammvall och delvis i hörnet av sandmagasinet 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.

1.4 GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

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 4. Under blöta perioder, exempelvis efter
snösmältning eller nederbördsrika perioder, kan dock grundvattenytan temporärt
förväntas ligga på högre nivåer. Schaktning och omrörning av massor i samband med
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saneringsarbeten i östra delen av kvarteret bedöms kunna ha försämrat områdets
vattenhållande förmåga. Nuvarande grundvattennivåer i denna del kan därför vara
någon decimeter lägre än tidigare.

Figur 4. Normala grundvattennivåer (RH2000). Angivna grundvattennivåer avser beräknade
medelgrundvattennivåer som baseras på mätningar utförda under perioden 2011-2020. Det övre
grundvattenmagasinet finns endast inom sandmagasinet; nivåer för övre magasinet anges med ovaler.

2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GRUNDLÄGGNING
Väster om ledningsstråket (inom den blå markeringen i figur 5) måste all torv grävas ur
ner till underliggande morän under planerade byggnader, vägar och ledningar. Inom
den del som berörs av Stenaområdet kan sanering bli aktuell, då skrot och förorenade
massor har påträffats vid utförda undersökningar. Gamla fyllningar schaktas bort och
eventuell kvarvarande torv tas bort innan återfyllning.
Grundläggning av både tunga och lätta byggnader inom detta område kommer kunna
utföras direkt i naturligt lagrad morän eller återfyllda massor på konventionellt sätt
utan grundförstärkning inom Stenaområdet.
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Figur 5. Normala grundvattennivåer (RH2000). Angivna grundvattennivåer avser beräknade

Öster om ledningsstråket (inom röd markering i figur 5) utgörs marken till stor del av
sandmagasin och den dammvall som innesluter sandmagasinet. Grundläggning inom
detta område kommer kräva grundförstärkning med exempelvis förbelastning, överlast
eller pålning. Urgrävning av dammvall, 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 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.
Bergborrade energibrunnar bör även undvikas på grund av risken för
grundvattensänkning.

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.

Lägsta tillåtna dräneringsnivå för permanent respektive tillfällig avsänkning av
grundvatten framgår av Figur 6. Med tillfällig grundvattensänkning avses här temporär
avsänkning under som längst sex månader.
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Figur 6. Lägsta dräneringsnivåer inom kvarter 86 (RH2000) till vilka permanent respektive tillfällig
avsänkning av grundvatten får ske. Utanför parantes anges lägsta nivå för permanent
grundvattensänkning; inom parantes anges lägsta nivå för tillfällig grundvattensänkning. För att beräkna
nivåer mellan angivna punkter kan rätlinjig interpolering användas inom kvarteret.
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