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1

Uppdrag och syfte

Luleå kommun avser att förtäta området mellan Kronanbacken och Östra Kronan.
Kommunen vill exploatera området med nya bostäder och arbetsplatser. För att öka
tillgängligheten mellan de befintliga bostadsområdena samt att förbättra kollektivtrafiken
planerar Luleå kommun att även att bygga en ny huvudgata genom området. Sedan tidigare
utredningar är det känt att det förekommer rikligt med ytligt grundvatten i det aktuella området
och en viktig fråga för en eventuell exploatering av området är hur man kan hantera
grundvattnet.
Tyréns AB har på uppdrag av Luleå kommun sammanställt befintligt material från tidigare
utförda undersökningar och annat material som kan ge information om de hydrogeologiska
förhållandena i området. Uppdraget har inte omfattat någon fältinventering.
Syftet är att sammanställa beskrivning av de översiktliga hydrogeologiska förhållandena i
området och ge ett förslag på eventuell fortsatt utredning av hydrogeologin i området.

2

Underlag

2.1 Tidigare utförda undersökningar och utredningar
Tidigare utförda undersökningar som har utgjort underlaget till denna sammanställning anges
nedan. Såväl rapporter med tillhörande ritningar och bilagor, samt tillhörande autografprojekt
har utgjort underlag. Underlaget har tillhandahållits av Luleå kommun.


Lv7 området – Översiktlig geoteknisk undersökning, Luleå kommun
projekteringsavdelningen, 1992-03-02



Kronanbacken etapp 1, PM geoteknik, SWECO, 2008-08-04



Detaljplan kv Kronan, Geotekniskt utlåtande inför upprättande av detaljplan, Ramböll,
2009-08-25



Grönutredning Kronan, stadsbyggnadskontoret, Tekniska förvaltningen Luleå kommun,
2004

2.2 Övrigt underlag

3



SGU, Jordartskarta skala 1:100 000 – 1:200 000



Avrinningsområden, VISS, Vatteninformation



Primärkarta (.dwg), Luleå kommun



Geologisk karta skalad (.dwg), Luleå kommun



Förslag ny huvudgata (.dwg), Luleå kommun

Områdesbeskrivning

3.1 Avgränsning
Aktuellt område ligger ca 2 km nordost om Luleå centrum. Området avgränsas i öst av befintligt
bostadsområde Östra Kronan och gatorna Värnpliktsgatan och Volontärsgatan. I väster
avgränsas området av befintligt bostadsområde Kronanbacken och Armévägen. Området
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avgränsas i norr av Ormbergets motionsspår och i söder av kraftledningsgatan mot
Kvarnbäcken.

3.2 Planerade anläggningar
Den nya bebyggelsen i området kommer i huvudsak att utgöras av mindre bostadshus. En ny
huvudgata planeras att byggas mellan befintliga bostadsområden Kronanbacken och Östra
Kronan. En skiss över området som är aktuellt för förtätning samt sträckningen av den nya
huvudgatan visas i figur 1 nedan.

Figur 1 Skiss över det studerade området mellan Kronanbacken och Östra Kronan (skrafferat) samt
den nya huvudgatan
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3.3 Bebyggelse och markanvändning
Aktuellt område är i dagsläget obebyggt och består av skogsmark som genomkorsas av
motionsspår. Den södra delen genomkorsas av huvudgatan till Östra Kronan. Tidigare har
området varit i militärt bruk och har bland annat använts som övningsområde. På äldre ritningar
ser man att områdets södra del har haft ett relativt tätt dikessystem för avvattning av området.
De sedimentära partierna har tidigare nyttjats som odlingsmark.

3.4 Topografi
Marknivån i området varierar från ca +45 m.ö.h vid Ormberget i norr till ca +20 m.ö.h vid
Kvarnbäcken i söder. Terrängen växlar mellan berg i dagen, svallad morän och grunda
myrområden. Ormberget dominerar terrängen i norr med berg i dagen och hårt svallad morän.
En höjdrygg som sträcker sig ner mot Kvarnbäcken avgränsar området i väster. Mellan
höjdpartierna dominerar morän och svallad morän med inslag av grunda små myrar och ett
flackare utsvallat sedimentärt parti i söder.

3.5 Geologi – jordlagerföljd
I norra delen av området förekommer berg i dagen eller berg nära markytan med tunt jordtäcke.
Inom ungefär hälften av området förväntas berget ligga på ett djup mindre än 2 m under
markytan. I södra delen av området dominerar morän som är täckt med ca 0-0,2 m tjockt lager
skogstorv. Inslag av mäktigare torvlager förekommer i partier där ytligt grundvatten förekommer.
Torven underlagras av morän eller berg.
Moränen är generellt svallad i ytan och består av ett ca 0-0,5 m tjockt lager sandmorän eller
grusig sandmorän. I den norra delen av området (mot Ormberget) förekommer ställvis mycket
block i det hårt svallade ytskiktet. Den undre opåverkade moränen består överst av en något
lösare lagrad siltig sandmorän som mot djupet övergår till en fastare lagrad siltig sandmorän
eller sandig siltmorän.
Längst i söder förekommer ett område dit det ursvallade finmaterialet har avlagrats och bildat
ett sedimentlager ovanpå moränen. Sedimenten utgörs av sand ovan silt. Som mest har ett djup
av 1,8 m sediment uppmätts i tidigare utförda geotekniska undersökningar.
En tolkad jordartskarta från tidigare utförda undersökningar i området visas i bilaga 1.

3.6 Hydrologi
Det undersökta området ligger helt inom delavrinningsområdet Rinner mot Hertsöheden (SMHI
Id: 729074-179595) vilket framgår av figur 2 nedan. Området utgör huvuddelen av Västra
Kvarnbäckens avrinningsområde, se bilaga 2. Vid tidigare undersökningar har mycket stora
grundvattenströmmar påträffats i moränsluttningarna sydost om Ormberget. Dessa ytliga
grundvattenströmmar mynnar ut i sedimentområdet i söder och samlas upp i befintliga diken
och dikessystem som rinner ut i Västra Kvarnbäcken. Avrinningsområdet storlek uppströms
denna punkt bedöms vara ca 67 ha. Västra Kvarnbäcken rinner i sin tur vidare genom befintliga
bostadsområden och slutligen ut i Hertsöfjärden.
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Rinner mot Hertsöfjärden
Id: (29074-179595)

Figur 2 Gränser för delavrinningsområden i Kronanområdet.

3.7 Hydrogeologi
3.7.1

Grundvattenbildning

Allmänt
Grundvattenbildningen i området sker i huvudsak genom tillströmning från höjdpartiet i norr
samt andra partier med berg i dagen inom området. Grundvattenbildning sker även genom
perkolation av nederbörd i det flacka moränområdet mellan höjderna.
Grundvattenbildningen i grövre jordarter så som svallad morän, sand och grus i Luleåområdet
är tidigare beräknad till 300-375 mm/år och i opåverkad morän beräknad till 225-300 mm/år (A.
Rodhe, G.Lindström, J.Rosberg, C.Pers, Grundvattenbildning i svenska typjordar, 2006)
Förändringar i grundvattenbildningen
Innan Kronanbacken och Östra Kronans bostadsområden etablerades bidrog hela Västra
Kvarnbäckens avrinningsområde till grundvattenbildningen till det aktuella området, det vill säga
ca 67 ha.
Grundvattenbildningen till delar av den södra delen av området bedöms idag ha minskat något
på grund av att de nya bostadsområdena har tillkommit. Hårdgjorda ytor, dagvattensystem,
dräneringar och VA-stråk bidrar i regel både till att grundvattenbildningen genom perkolation av
nederbörd minskar och att vattenflöden skärs av och leds bort från området. Framförallt den
sydvästra delen av området kan ha påverkats. Minskningen bedöms kunna uppgå till maximalt
ca 10-20 % av totala grundvattenbildningen inom området. Det motsvarar den sammanlagda
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ytan av Västra Kvarnbäcken avrinningsområde som idag utgörs av de nya bostadsområdena
(ca 13 ha).

3.7.2

Grundvattenmagasin

De geologiska formationer som håller grundvatten i området kan generellt delas in i
berggrunden, moränen och svallsedimenten. Grundvattenförekomsten och
grundvattenströmningen i berggrunden har inte undersökts.
Grundvattenförekomsten i moränen utgörs huvudsakligen av det vattenförande svallskiktet och
grundvattenflödet bedöms vara rikligt. Grundvattnet i den underliggande opåverkade moränen
samt i svallsedimenten i de södra delarna av området rör sig relativt långsamt på grund av
jordens låga hydrauliska konduktivitet.

3.7.3

Grundvattenströmning

I figur 3 på följande sida har området delats in i fyra delområden (A-D) utifrån bedömd
grundvattennivå i dagsläget samt bedömd påverkan av exploateringen av Östra Kronan och
Kronanbacken och dess lämplighet för bebyggelse. Indelningen beskrivs i kapitel 3.7.4
Grundvattenströmningen sker i huvudsak i det svallade ytskitet från Ormberget i norr och från
höjdryggarna längs den östra och västra sidan av området ner mot diken och utdikningar i
söder. Grundvattenströmningens riktning visas med pilar i bilaga 2. Tillströmningen av
grundvatten kan ske relativt snabbt från Ormberget i norr ner till det flackare området i söder
genom det genomsläppliga svallskiktet. I lokala svackor och flackare partier, generellt
delområde B och D (se figur 3), sker grundvattenflödet långsammare. Bergklackar, täta jordar
och torvbildningar hindrar vatten att snabbt dräneras ut. Därför uppstår ett vattenöverskott som
ställvis kan uppträda som grundvatten i markytan, fritt ytvatten eller som rikligt förekommande
grundvattenflöde i svallskiktet.

3.7.4

Grundvattennivåer

Tidigare utredningar - innan exploatering av Östra Kronan och Kronanbacken
Grundvattennivån har vid tidigare undersökningar observerats i borrhål, i nedsatta öppna
grundvattenrör samt vid okulära observationer i fält. En sammanställning av placeringen av
samtliga grundvattenrör från tidigare utförda undersökningar visas i bilaga 3.
Grundvattennivån i området har legat i eller i närheten (0-0,5 m) av den naturliga markytan.
Mätresultat samt gjorda okulära observationer visar att grundvattenytan inom myr- och
sedimentområden (område B och D) har legat i eller strax under markytan. Även inom stora
delar av den flacka moränsluttningen (södra delen av område A, område B och C) i den
centrala delen av området har högt grundvatten konstaterats.
Grundvattennivåer idag
Observera att inga grundvattenobservationer är utförda i området efter etableringen av
Kronanbacken och Östra Kronan och angivna grundvattennivåer är endast en kvalificerad
bedömning baserat på områdets topografi och tidigare utförda nivåobservationer i området.
Därför ska delområdenas gränser endast ses som ungefärliga och inte som definitiva.
Delområde A – grundvattennivåerna bedöms vara opåverkade. Grundvattenflödet sker snabbt i
det genomsläppliga svallskiktet i markytan. Grundvattenflödet kan vara rikligt under perioder
med nederbörd och snösmältning. Vid bergklackar eller tätare jordpartier kan grundvatten
ställvis tränga fram i markytan. Grundvattennivån bedöms ligga mellan 0,2 – 0,5 m under
markytan. Under torrperioder bedöms grundvattenytan ligga djupare.
Delområde B – den rikliga tillströmningen av grundvatten från området i norr (delområde A)
innebär att grundvattennivåerna bedöms ha påverkats marginellt inom delområde B. Området
är ställvis flackt vilket gör att grundvattenflödet sker relativt långsamt. Grundvattenytan ligger i
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nivå med markytan (ca 0-0,1 m under markytan) eller kan lokalt framträda som fritt ytvatten.
Under torrperioder bedöms grundvattenytan ligga djupare. Området bedöms ha en utjämnande
effekt på flödestoppar.
Delområde C – grundvattennivåerna bedöms ha sjunkit något på grund av exploatering av
Östra Kronan. Grundvattenytan bedöms ligga mellan 0,2-0,5 m under markytan. Under
torrperioder bedöms grundvattenytan ligga något djupare.
Delområde D – grundvattennivåerna i området bedöms ha påverkats marginellt.
Grundvattenflödet sker långsamt på grund av den flacka lutningen och de finkorniga jordarterna.
Grundvattenytan bedöms ligga ca 0,2-0,5 m under markytan. Under torrperioder bedöms
grundvattenytan ligga något djupare.

Figur 3 Delområden utifrån bedömd påverkan på grundvattennivåer och lämplighet för bebyggelse
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4

Diskussion

Med avseende på rådande jordlagerförhållanden är det geotekniskt möjligt att bygga inom i stort
sett hela området. Enklare byggnader bör ej grundläggas med torpargrund eller annan
krypgrundkonstruktion. Genom plattgrundläggning undviker man både djupare schaktning och
fuktproblem i husgrunder. Den genomgående höga grundvattennivån i området gör att det kan
bli besvärligt att schakta. Schaktning bör därför i möjligaste mån undvikas under nederbördseller snösmältningsperioder.
Det stora vattenöverskottet i området och hanteringen av dagvatten kommer att vara styrande
faktorer i en framtida exploatering av området.
En exploatering av området innebär att planerade gator och VA-stråk skär av och leder bort
stora delar av dagens grundvattenflöde till och inom området. Om den nya huvudgatan genom
delområde A går i jord-bergskärning kommer grundvattenflödet från norr delvis att skäras av
och ledas bort genom diken. Grundvattenflödet till södra delen av delområde A och delområde
B förväntas därmed att minska.
Andelen hårdgjorda ytor kommer innebära att grundvattenbildningen genom perkolation av
nederbörd minskar, motsvarande andelen hustak och hårdgjorda ytor vilket uppskattas till ca
50% inom bebyggda områden. Ytavrinningen ökar och nederbörden kommer istället delvis att
ledas bort genom dagvattensystemet. Det ytliga grundvatten som förekommer idag kommer
delvis att dräneras ut och grundvattenytan kommer att sjunka generellt inom hela området. En
sådan markavvattning kommer att kräva tillstånd för markavvattning.
Den orörda marken i området bedöms idag ha en utjämnande effekt på flödestoppar i samband
med nederbörd och snösmältning. En exploatering av området innebär att grundvattenflödena
snabbare når ytvatten och vattenflödet kommer att ske mer ojämnt och stötvist. Sannolikheten
att nedströms områden drabbas av översvämningar ökar om utdikning görs inom området.
Detta ställer stora krav på rätt dimensionering på nedströms diken och trummor. För att undvika
kraftiga flödestoppar i dagvattennätet bör de blötaste områdena, framförallt delområde B men
även delområde D, lämnas kvar för att under vissa perioder ta emot och dämpa större
vattenflöden. I den mån det är möjligt är uppsamlat dagvatten omhändertas lokalt.

5

Slutsatser och rekommendationer

5.1 Slutsatser
Allmänt


I området mellan Kronanbacken och Östra Kronan förekommer generellt rikligt med
grundvatten i de ytliga jordlagren. En exploatering av området innebär att grundvatten
kommer att ledas bort och grundvattenytan på sikt kommer att sänkas inom området.
Ytavrinningen kommer att öka och grundvattenbildningen kommer att minska i området.
Flödet till nedströms dikes- och dagvattensystem förväntas kunna bli större och komma
mer stötvis. Sannolikheten för översvämningar nedströms ökar.



Lämpliga ytor bör lämnas kvar för hantering av stora grundvatten- och dagvattenflöden.



Den höga grundvattenytan innebär att det kan vara svårt att ta hand om dagvatten inom
området.



Den höga grundvattennivån i området kan innebära att det blir besvärligt att schakta.



Generellt bör lokalisering och höjdsättning av kvarter, gator och byggnader göras så att
bortschaktning av den naturligt lagrade jorden undviks.
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Bebyggelse
Nedan beskrivs vilka delområden som är byggbara och vilka som är mindre lämpliga för
bebyggelse med avseende på vattenflödena inom området samt vad som är viktigt att tänka på
under planeringen av en framtida exploatering.
Delområde A – Området är byggbart. På grund av rikligt grundvattenflöde i det ytliga
svallskiktet kan det bli besvärligt att schakta i området. Särskilt i samband med nederbörd eller
snösmältning. Grundläggning med källare och torpargrund bör undvikas.
Om den nya huvudgatan mellan Kronanbacken och Östra Kronan går i jord-bergskärning kan
grundvattenflödet till den södra delen av området minska.
Delområde B - Bebyggelse bör undvikas. Området bör lämnas orört för att kunna ta emot
periodvist stora vattenflöden och dämpa flödestoppar. I planeringen är det viktigt att komma
ihåg att öppna vattenspeglar ökar ytavrinningen vid nederbörd och det är viktigt att planera in
ytor som kan tillåtas svämma över under snösmältnings- och nederbördsrika perioder.
Om den nya huvudgatan går i jord-bergskärning kan grundvattenflödet till delområde B minska.
Delområde C – Området är byggbart. Grundläggning med källar- eller torpargrund bör
undvikas.
Delområde D – Området är byggbart med avseende på geoteknik men är i dagsläget mindre
lämpligt att bebygga med avseende på de stora vattenflödena som området tar emot från norr.
Därför är en eventuell exploatering av området inte aktuell i dagsläget utan möjligen först några
år efter att delområde A-C har exploaterats och de nya vattenflödena och grundvattennivåerna
har stabiliserats.
Lämpliga ytor inom delområdet bör avsättas för att i fortsättningen kunna ta emot och dämpa de
periodvist stora vattenflödena från norr. Inom delområdet är det lämpligt att skapa ytor som kan
tillåtas svämma över under snösmältnings- och nederbördsrika perioder.
Grundläggning med källar- eller torpargrund bör undvikas. Jordmaterialet är flytbenäget i
vattenmättat tillstånd, vilket kan innebära att schaktning blir besvärligt under grundvattenytan.
Jordmaterialet är finkornigt och därmed svårt att dränera.

5.2 Rekommendationer fortsatta utredningar
För att kunna göra rätt dimensionering av dagvattensystem och grundvattensänkningar bör
följande punkter utredas:


En vattenbalans bör upprättas för området för att kartlägga grundvattenflödena inom
området och hur de påverkas av en exploatering. Vattenbalansen är även nödvändig för
att kunna bedöma storleken på de grundvatten- och dagvattenflöden som kommer att
ledas bort.



För att kunna bedöma storlek på grundvattenflödena i området behöver kompletterande
grundvattenrör sättas för observation av grundvattenytan samt bedömning av
konduktiviteten i de olika jordlagren genom exempelvis slugtester.



Utredning om lämplig placering av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och
flödesdämpande åtgärder



En statusuppdatering bör utföras på diken och dikningssystem i området. Har nya diken
tillkommit som leder bort vatten idag? Finns dikningarna kvar eller är de igenfyllda?
Vilken funktion fyller de?



Innan exploateringen påbörjas måste en konsekvensbeskrivning utföras på nedströms
liggande diken, trummor och dagvattenledningar samt konsekvenserna för bebyggelsen
söder om området.
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