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1 OBJEKT

Tyréns AB har på uppdrag av Aleksiina Paakki, Kiruna kommun, utfört en översiktlig geoteknisk
besiktning i Katterjåkk, tillhörande fastigheten Riksgränsen 1:6, se Figur 1 nedan för ungefärligt
område. Inom det markerade området existerar befintliga byggnader och husvagnsplatser.

Figur 1. Översiktligt markering av undersökt område (bild t.v. röd ring). T.h. ortofoto över undersökt
område.

1.1 BAKGRUND

Med en ökad turism i fjällvärlden planerar Kiruna kommun att utveckla Katterjåkks stugområde
med bland annat bostäder av typerna flerbostadshus, fritidshus, personalbostäder, fjällstugor
och parkeringsplatser samt en utvecklad service- och turistverksamhet vilket ligger till grund för
ny detaljplan.

1.2 SYFTE

Denna rapport ska vara stöd inför beslutsfattande och utformning av ny detaljplan samt ge
indikationer av potentiella ras- och skredrisker inom området och även redovisa översiktligt de
geotekniska förutsättningarna i området.
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2 UNDERLAG INFÖR UNDERSÖKNINGEN

Inom området för planerad detaljplan har följande underlags nyttjats:

· Katterjakk_2019_vers4. Föreslagen detaljplan i dwg-format, inkom 2019-09-05.
Biläggs till denna rapport, bilaga 1.

· Laserhöjddata från metria, nedladdat 2019-05-05.

· Geoteknik för planområden i Katterjåkk och Riksgränsen, Kiruna kommun, utförd av
Tyréns AB, daterad 2011-11-02.

3 STYRANDE OCH RÅDGIVANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. Följande
rådgivande dokument har använts i undersökningen:

· Översiktlig kartering av stabilitets- och avrinningsförhållanden i raviner och slänter i
morän och grovsedimentjord. Metodbeskrivning.

· Handbok för ras-, skred- och slamströmsolycka. MSB daterad 2014.

· För fältplanering: SS-EN 1997-2:2007

· Fältutförande: Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1

· SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SGF kompletterat beteckningsblad, 2013-04-
24.

4 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Det aktuella planområdet har besiktigats okulärt av geotekniker Magnus Andersson och Robin
Larsson under 5 till 6 september 2019. Torvområden har översiktligt karterats med hjälp av
sticksondering.

5 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

5.1 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

I området längst i norr, norr om väg E-10, ligger ett reningsverk åt väster och i nordöstlig
riktning föreligger ett fåtal stugor i direkt anslutning till stranden mot sjön. Från väg E-10 med
riktning mot söder löper en kommunal gata, Katterjåkkvägen, parallellt med vattendraget
Gátterjohka upp till Katterjåkks järnvägsstation. Järnvägsstationen är belägen i direkt anslutning
till Malmbanan på norra sidan och öster om planerat detaljplaneområde.

I direkt anslutning till E-10 ligger ett stugområde med varierande storlek på byggnaderna samt
ett något större hotellkomplex med restaurang och en Coopbutik. Söder om bostäderna och
väster om Katterjåkkvägen ligger det ett befintligt husvagnsområde.

Längs med Katterjåkkvägen något söder om husvagnsområdet ligger det tre anlagda grusytor.
Söder om den sydligaste grusytan finns det en påbörjad husgrund och en mindre barack, se
Figur 4 för översiktlig bild över området.

Malmbanan går söder om planerat detaljplaneområde i en västlig till nordvästlig riktning förbi
Katterjåkk och strax norr om den löper en grusväg och fungerar som vandring-/cykelled och
som serviceväg till järnvägen.
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En stig/led som används för skoterkörning på vinterhalvåret korsar det norra området med start
vid korsningen mellan Katterjåkkvägen och servicevägen. Leden går längs med Katterjåkkvägen
på västra sidan ner till den sydligaste grusytan, beskriven ovan. En del av leden viker av mot
väster strax före grusytan, för att sedan ungefär mitt i grönområdet gå ihop med Rallarvägen.
Rallarvägen börjar ca. 125 m från korsningen mellan Katterjåkkvägen och servicevägen och viker
av i nordnordvästlig riktning ner mot husvagnsområdet. Generell bild av befintliga
konstruktioner och vägar redovisas i Figur 2 och Figur 3.

Figur 2. Ortofoto med översiktligt redovisande av befintliga konstruktioner.
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5.2 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET

Området sluttar generellt från söder mot norr ned mot sjön Vássejávri. Uppmätta höjder i söder i
bankfoten på Malmbanan uppgår till som mest till ca +513 och som lägst på myrmarker i norr
med nivån ca. +463 (RH2000). Norr om Malmbanan ligger delar av bergstoppen Grensefjellet.
Det undersökta området är väldigt kuperat och marken faller som mest från Malmbanan ner till
ungefärligt läge av det befintliga husvagnsområdet för att sedan flackas av och bli relativt plant,
se bilaga 2 för noggrannare släntlutningar.

Inom området finns det tre branta raviner med start från släntkrön/vägkanten från servicevägen
norr om Malmbanan enligt Figur 3, ravinerna benämns som ravin 1, ravin 2 och ravin 3 enligt
Figur 3.

Figur 3. Terrängskuggning över området med raviner och befintliga vägar utritade.
(kso.lantmateriet.se)
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Det undersökta området utgörs generellt av mindre lövträd där markyan täcks av främst busk-
och risväxter. Berg i dagen påträffas vid flera platser, se ritning G110102. I Figur 4 visas ett
översiktligt foto av ytskiktet i området. I de norra delarna mot Vássejávri sjön förekommer det
myrmarkerna bestående av torv. En mindre bäck/vattendrag löper från ravin 1 närmast
Katterjåkkvägen och grenar ihop med vägdiket på västra sidan om vägen för att ledas genom en
befintlig vägtrumma av plåt över till östra sidan av Katterjåkkvägen mot vattendraget
Gátterjohka. Från de två andra ravinerna leds regn och smältvatten ner mot
skoterled/Rallarvägen som sedan helt eller delvis leder vattnet till en vattenanvisning som löper
från syd till norr på västra sidan om de befintliga grusytorna.

Figur 4. Platsfoto av området tagen i nordöstlig riktning strax nedanför Malmbanan.

Delar av det regn och smältvatten som kommer från de ovanliggande höjderna söder om
Malmbanan leds via en bantrumma in till ravin 1. Vattnet leds vidare från släntfoten av
Malmbanan in i en vägtrumma under servicevägen och mynnar ut i ravin 1, se foton i bilaga 3
sida 32-35. Bantrumman är en gammal stentrumma som har förbättrats med betonginklädnad i
botten och trummändarna har pågjutningar. Båda trummorna är i gott skick och visar inget
tecken på att materialtransport pågår.

Ravin 1 är något större än ravin 2 och 3 där det tyder på att en ytterligare tillrinningspunkt har
funnits eller delvis finns under höga flöden. Tillrinningspunkten ligger mot väster om det
befintliga utloppet från vägtrumman. Det har således bildats två vattenanvisningar inom ravin 1
med en avskiljande jordhöjd mellan dem. Bäckfåran från vägtrumman leder bort vatten
kontinuerligt och bäckbotten innehöll främst grövre friktionsjord av sand, grus och sten. För i
läge av den västra tillrinningspunkten och vattenavvisningen i ravin 1 var marken täckt av
vegetation. De ovan nämnda vattenanvisningarna går ihop ca. 35 - 40 m nedströms för att sedan
ledas vidare under Katterjåkkvägen via en vägtrumma över till östra sidan.
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Den avskiljande jordtäckningen mellan tillrinningsområdena i ravin 1 hade på den östra sidan
blivit urspolad ca. 15 m från trumutloppet vid tidigare tillfällen. Vid undersökningstillfället var
det urspolade området täckt med krossat berg.

Den östra slänten i ravin 1 visade tecken på markrörelse hade skett, se Figur 5 och foton i
bilaga 3.

Figur 5. Ravin 1, östra slänten med syn mot sydöst, delar av bäckfåran
kan ses nere till vänster i bild.

Tillrinningspunkterna inom ravinerna 2 och 3, slänt från servicevägen, utgjordes ytligt av
sprängsten som helt eller delvis var täckt med vegetation. Ravinslänterna var täckt med
vegetation och viss björkskog. De visade på markrörelse då trädstammar var sneda.

Samtliga tre ravinerna har mycket branta släntlutningar och tecken mindre på erosion och eller
markrörelse har skett, slänternas lutningar uppgår till som mest 35 grader uppmätt, se ritningar
G110101 och G110301-G110303.
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6 POSITIONERING

Inmätning av geotekniska undersökningar och ravinslänter har utförts av, Magnus Andersson
och Robin Larsson, Tyréns AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

Berg i dagen och torvområden har översiktligt mätts in med hjälp av mobiltelefon.

Koordinatsystem: SWEREF99 TM
Höjdsystem: RH2000

7 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Generellt utgörs området av isälvssediment och torv med berg i dagen enligt SGU:s
jordartskarta, se bilaga 4. I följande kapitel kompletteras SGU:s jordartskarta med de
observationer och undersökningsresultat från utförda undersökningar.

Undersökt område delas in i två delar för att underlätta beskrivningen av geotekniska
förhållandena i de olika områdena samt för att lättare beskriva rekommendationerna för varje
delområde. Områdena delas in i norra och södra med avgränsning enligt Figur 6 nedan.

Figur 6. Områdesindelning, röd markering södra delen och gul norra delen.



Uppdrag: 258451, Rådgivning Kiruna nya centrum 2019-10-11

Beställare: Tekniska Verken i Kiruna AB
O:\LUL\258451\G\_Text\Detaljplan Katterjåkk\Text\Leverans\Geoteknisk utredning inför ny detaljplan Katterjåkk.docx

11(15)

Södra delen
Jorden inom del av undersökt område utgörs ytligt av finsand, sand och skikt med silt ovan
sandig siltig morän ovan förmodat berg. Berg i dagen förekommer på multipla platser inom
området, se ritning G110102. Ytskiktet utgörs främst av mullhaltig jord av typisk fjällskog, ris
och mossor med inslag av busk- och fjällbjörkskog. Se Figur 7 för ytlig jordprofil och vegetation
i närheten av ravin 1.

De finkorniga jordarna, finsand och silt, härrör till tjälfarlighetsklasserna 2 respektive 4 som är
mycket erosionskänsliga. Moränen av sandig silitg morän (sasiTi) hänförs till tjälfarlighetsklass 3
och är mycket erosionskänslig. I läge för de tre grusytorna utgörs jorden under fyllningar av torv
med mäktighet upptill några meter enligt Eric Carlsson, geotekniker, som var med vid utförande
av dem. Fyllningarna utgörs av gråbergsmassor från LKAB och utförde i början av 108+-talet i
samband med färdigställandet av väg E10. Det gäller även för den befintliga
husvagnsuppställningsplatsen, det vill säga att det förekommer torvjord av okänd mäktighet
under fyllningar.

Marken närmast Katterjåkkvägen utgörs på den östra sidan av vegetation av typisk fjällskog eller
torv ovan morän som underlagras av förmodat berg. Troligtvis förekommer silt mellan det
översta humusskiktet och underliggande morän eller berg. Djup till förmodat berg varierar
mellan 0,8 och 2,9 m.

Figur 7. Bild t.v. jordprofil i direkt anslutning till befintliga serviceväg till Malmbanan. Bild t.h.
karakteristiskt ytskikt i den södra delen av området.

Norra delen
Längre ner mot norr i höjd med den befintliga husvagnsplatsen och ner mot sjön Vassijaure norr
om väg E-10 utgörs marken av torv eller mulljordstäcke ovan friktionsjord på förmodat berg eller
direkt på förmodat berg. Inslag av berg i dagen förekommer samt viss blockrik jord ovan berg
inom myrmarken norr och strax söder om väg E-10. Se Figur 8 för myrmarkernas utformning.
Från utförda sticksonderingar har torvdjup uppmätts till som mest 2,5 m och minst 0,5 m för
noggrannare värden se ritningar G110101.
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Från arkivundersökningarna i höjd med Coopbutiken, östra sidan om Katterjåkkvägen, utgörs
marken av torv ovan friktionsmaterial, förmodat silt/morän, som underlagras av berg. Djup till
förmodat berg i de undersökta punkterna varierar mellan 0,3 och 6,5m. Berg i dagen
förekommer frekvent.

Jordartsbedömning har genomförts för i de platser som mineraljordar var synliga så som i
skärningar och på platser med påbörjad erosion.

Figur 8. Platsfoto av de norra delarna av myrmarker, bild t.v. tagen med riktning mot söder i jämnhöjd
med bef. hotell. Bild t.h. tagen i sydlig riktning upp mot Malmbanan.

Söder om Malmbanan
Söder om Malmbanan utgörs marken till stor del av ytligt berg eller berg i dagen. Jordtäckningen
är troligen mycket begränsade på de största delarna.

7.1 GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN

Inga grundvattenmätningar har utförts inom området men det kan antas generellt att
grundvattenytan är nära markytan under flera tillfällen under årscykeln så som vid kraftig
nederbörd och snösmältningsperioder. Myrmark och i lågpunkter kan det antas att
grundvattenytan är i nivå med markytan.
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8 RISKBEDÖMNINGAR

Den befintliga Malmbanan bedöms fungera som en barriär mot skred, ras, laviner och slamskred
från de högre höjderna söder om det planerade detaljplaneområdet. Jordtäckningen är dessutom
mycket begränsad på de ovanliggande höjdpartierna ovan Malmbanan dvs i övre delen av
aktuellt områdets avrinningsområde vilket innebär att det det inte kan komma så mycket
material vid ett eventuell jordskred/slamström  Malmbanan och dess avvattning i form av
anlagda diken fångar upp avrinnande ytvatten uppifrån så att det leds kontrollerat längs
järnvägen i en östlig riktning för att sedan ledas under järnvägen genom den befintliga
bantrumman och via GC-porten under järnvägen vid vändplatsen för Katterjåkkvägen.
Bantrumman har erosionssäkrats med pågjutningar och inga tecken på slamskred eller
materialtransport har upptäckts kring denna.

I den norra delen av detaljplanen, röd markering enligt Figur 6, förefaller det ingen risk för jord-
eller slamskred eller ras till följd av lutningar. Inga tecken på rörelser har heller identifierats.
Släntlutningar i utkanten av detaljplanen varierar något i riktning mot vattendraget Gátterjohka
och uppgår som mest mellan 10 till 17 grader. Risker för slamströmmar eller jordskred från de
högre belägna partierna bedöms som ringa för aktuellt delområde i detaljplanen då avvattning
sker mot Gátterjohka vid flera vattenanvisningar samt fungerar Malmbanan med dess avvattning
som en barriär.

För i det södra området, gul markering i Figur 6, existerar det flera tecken på att någon form av
rörelse i jordslänter har skett eller delvis pågår. De större växtligheterna av typ björkträd och
buskage har på delar av området stammar som växt sneda. Slänter inom ravin 1 visar även att
mindre jordskred har skett. Området utgörs av erosionskänsligt material, sand och silt, och
generellt varierar släntlutningarna mellan 10 till 17 grader men det finns även delar av området
som släntlutningar överstiger 17 grader, vilket är gränsen för att initialskred eller
slamströmsskred ska uppstå. I bilaga 2 redovisas släntlutningar i området. Området utgörs av
erosionskänsligt material och branta släntlutningar och det är därmed mycket viktigt att
vegetationstäckningen bibehålls alternativt att slänterna erosionssäkras på annat sätt.

Den planerade parkeringen mellan ravin 1 och 2 bedöms inte uppfylla erforderlig stabilitet och
rekommenderas inte att utföras i dess nuvarande utformning utan stabilitetshöjande åtgärder.
De planerade byggnationerna nedanför ravin 3 bedöms ligga inom riskområde för skred och
rekommenderas inte upprättas i dess nuvarande utformning utan åtgärder eller kompletterande
undersökningar.

De befintliga grusytorna och husvagnsuppställningsplatsen utgörs av bergkross på torv och vid
eventuell nybyggnation av stugor eller dylikt kan differentialsättningar uppstå till följd av detta.
För detta område rekommenderas kompletterande geotekniska undersökningar för att kunna ge
erforderliga grundläggningsrekommendationer.

I det sydliga området där de små fjällstugorna planeras bedöms förutsättningarna för byggande
som goda under förutsättning att vegetationstäckningen bibehålls alternativt utläggning av ett
erosionsskydd i de ovanliggande höjderna. I detta område bedöms höga vattenflöden inte kunna
uppstå då ovankommande vatten avleds inom de befintliga ravinerna och vidare till befintliga
vattendrag.

Vid upprättande av denna rapport pågår en dagvattenutredning av Ramböll som rekommenderas
att arbetas in i denna rapport eller vid fortsatta geotekniska undersökningar. En kontrollerad och
väl genomarbetad dagvattenhantering inom området är en förutsättning för att området skall
kunna exploateras utan risk för ras och erosion.
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9 REKOMMENDATIONER

9.1 GENERELLT

I allmänhet måste de vattenrörelser som sker i dag tas i beaktning. Det är allmänt mycket viktigt
att befintlig grundvatten- och avrinningsförhållanden bibehålls så långt som möjligt. Inga
koncentrerade vattenflöden bör ledas över befintliga slänter. All byggnation bör utföras på ett
sådant sätt och med sådant material att störningen på vatten- och grundvattenrörelser hålls så
liten som möjligt. Exempelvis ska grundläggning av byggnader utföras med dränerande material
och särskilt i byggnader belägna i närhet till släntfot för att säkerställa att slänter fortsätter att
dräneras ut.

Schakter bör inte utföras i släntfot utan att erforderliga undersökningar har utförts, för att
bedöma hur detta påverkar stabiliteten.

Dagvatten bör inte ledas ut över slänter då det kan orsaka omfattande erosion. Diken bör utföras
med fullgott erosionsskydd för att förhindra erosionsskador vid höga vattenflöden som tex
under snösmältningsperioder eller ihållande regn.

9.2 VÄGAR OCH PARKERINGAR

Inom det undersökta området varierar grundläggningsförhållanden något. För vägar och
parkeringar i de nordliga delarna, gul markering i Figur 6, rekommenderas förbelastning av torv
alternativt urgrävning av torv och mulljord till fast botten beroende på vägstandard.

I övrigt kan vägarna kan utföras med normala metoder. Diken och alla typer av skärningsslänter
bör utföras med fullgott erosionsskydd för att förhindra skador under perioder med mycket
vatten såsom vid snösmältning eller perioder med ihållande regn.
Nya sido- och vägtrummor bör dimensioneras enligt dagvattenutredningens rekommendationer.

Planerad parkering i anslutning till ravin 1 och 2 kan inte anläggas utan stabilitetshöjande
åtgärder, alternativt att området flyttas och/eller minskas. I fortsatt planering måste hänsyn tas
så att erforderlig stabilitet erhålls mot befintlig slänt åt nordöst samt mot ravinerna. Det måste
också säkerställas att den avvattning som sker genom ravin 1 inte försämras.. Befintlig
vägtrumma vid ravin 1 kan behöva förlängas då vägen in till parkeringen planeras att breddas.

9.3 BYGGNADER

För i de nordliga delarna, gul markering enligt Figur 6, rekommenderas urgrävning av torv och
mullhaltig jord ner till friktionsmaterial för eventuella byggnader. Byggnader i södra delarna
rekommenderas att grundläggas på friktionsmaterial efter att all vegetation schaktats bort.
Planering av bebyggelse i anslutning till ravin 3 kan inte utföras utan vidare utredning av
stabilitetsförhållandena inom detta område. Inför projektering av byggnader inom utfyllda
områden på torv rekommenderas geotekniska undersökningar med lämpliga
undersökningsmetoder utförs för att kunna dimensionera erforderlig grundläggning.

Byggnader rekommenderas att tjälsäkras genom tjälisolering eller utskiftning av tjälfarlig jord
alternativt kombination av båda.

9.4 STABILITET

Södra delen av planområdet innehåller en mängd branta slänter där skred och ras kan uppstå.
Slänterna bedöms dock i dagsläget vara stabila då riklig vegetation förekommer i slänterna och
ravinerna men vid en förändring av avrinningsförhållanden, eventuell schaktning samt
borttagning av vegetation finns risk för att skred kan uppstå detta måste beaktas vid fortsatt
planeringsarbete samt fortsatt projektering.
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De befintliga ravinerna leder idag undan dag- och smältvatten, förändringar av dessa medger en
ökad risk för att vattenvägar förändras och vilket kan leda till erosion. Det är viktigt att
nuvarande vattenhantering, naturlig och konstgjord, bibehålls eller förbättras. Den pågående
dagvattenutredningen bör inarbetas vid fortsatt geoteknisk utredning. Förekommande jordarter
är erosionskänsliga och det är således viktigt att bibehålla vegetationen alternativt förlägga
slänter och känsliga områden med erosionsskydd.

När avvattningslösning har fastställts rekommenderas det att lösningar kontrolleras och
samordnas med geoteknisk sakkunnig. Fortsatt geoteknisk utredning rekommenderas att
utföras i detaljprojekteringsskedet för att uppnå erforderlig stabilitet och bestämma
grundläggningsrekommendationer.

10 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNINGAR

När detaljplanen är fastställd och byggnader, vägar och VA:s utformning och lägen är klarlagda
rekommenderas kompletterande geotekniska undersökningar i lägen för dessa.
Kompletterande utredningar och fältundersökningar ska även utföras för att säkerställa
stabiliteten i området kring ravinerna ifall byggnader och parkeringar planeras i anslutning till
dessa.

11 ÖVRIGT

Undersökningsresultaten redovisas i bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de
geotekniska beteckningarna hänvisas till SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida:
www.sgf.net.


