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Uppdrag

På uppdrag av Luleå kommun har WSP samhällsbyggnad studerat utbredning samt
omfattning av sulfidjord som hamnar ovan grundvattenytan till följd av den
grundvattensänkning som kan förutsättas ske i samband med att området Kronandalen
exploateras.
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Geotekniska förhållanden

På området Kronandalen växlar de geotekniska förhållandena från berg i dagen och
fast lagrad morän till ca 8 meter fyllningar och finkorniga sediment ovan fast
friktionsjord.
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Sulfidjord förekommer inte över hela området, generellt förekommer sulfidjord i de lägre
belägna delarna av Kronandalen där postglaciala sediment kunnat bildas under syrefria
förhållanden. Mäktigheten av de sediment som bedömts vara sulfidjord varierar men
mäktigheter på upp till ca 3,5 meter har påträffats.
Generellt påträffas inte sulfidjord direkt under markytan utan överlagras av ca 2 till 6
meter sand- och siltsediment.
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Geohydrologiska förhållanden

Inom området kronandalen är grundvattnet relativt ytligt. Uppmätta grundvattennivåer
varierar mellan ca 0,5 till 1,5 meter under markytan.
Tillrinning av markvatten och grundvatten bedöms då området kan ses som en
lågpunkt ske från Lulsundsberget i söder och från Kronanbacken och Kronanhöjden i
norr.
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Bedömning av sulfidjordens utsträckning och
förekomst

Bedömning av sulfidjordens utbredning i området har gjorts utifrån de geotekniska
undersökningar som finns utförda i området. Undersökningarna är utförda För gator
och VA, planerad exploatering av området och även historiska undersökningar.
Den bedömda utbredningen av sulfidjord inom området Kronandalen redovisas på
planritning G-10-1-002. På planritningen redovisas utbredningen samt även inom vilka
områden sulfidjord bedöms hamna aerobt om dränering av området sker till en nivå
motsvarande 4,5 meter under planerad gata.
Att djupet 4,5 meter under planerad gata valts är för att ta hänsyn till att nya nivåer
kommer bli aktuella då området exploateras. Bedömd lägsta dräneringsnivå är vald
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utifrån att trolig höjdsättning av ytor som bebyggs hamnar i nivå med planerade gator
eller strax över och för att möjliggöra att bygga källarplan för framförallt parkeringsytor.
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Sulfidjordens förekomst i jordprofilen

Där sulfidjord förekommer i området finns den på varierande djup under befintlig
markyta och även med varierande mäktighet. Därför kommer enbart delar av den
sulfidjord som förekommer i området att påverkas av en trolig grundvattensänkning.
På profilritningar G-10-2Q-06 till G-10-2Q-010 redovisas på vilka djup och med vilken
mäktighet sulfidjord påträffats. Utöver tolkning av sulfidjord redovisas ledningsprofil,
planerad gatunivå samt den bedömda lägsta dräneringsnivån.
Utöver dessa profiler har sulfidjordens omfattning i närområdet kring profilerna samt på
övriga ytor där geotekniska undersökningar utförts använts för att tolka mäktighet samt
djup till påträffad sulfidjord. Då de geotekniska förhållandena och jordprofilen varierar
kraftigt inom området finns vissa osäkerheter i uppskattningen av mängden.
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Bedömd mängd

Mängden sulfidjord som bedöms kunna hamna aerobt (ovan grundvattnet) vid en
maximal grundvattensänkning till 4,5 meter under planerade gatuprofiler samt troliga
markytor är ca 25 080 m3 varav 400 m3 schaktas bort i samband med schakt för gator
och VA-ledningar i området. .
Vid bedömning av mängden har följande osäkerheter framkommit, efter osäkerheten
finns en notis om detta bedöms innebära en överskattning eller underskattning av
mängden inom parentes.
Jordprofil i området är komplex med stora variationer på korta avstånd.
(underskattning/överskattning)
Om byggnader uppförs med källare kommer delar av den beräknade volymen
sulfidjord schaktas bort (överskattning)
Dränering av källare kommer medföra en viss sänktratt kring byggnaden därför
bedöms en sänkning av grundvattnet över hela ytan till 4,5 meter under
planerad markyta vara en grov överskattning. (överskattning)
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Övriga kommentarer

Utöver dränering av området till följd av ledningschakt samt dränering av byggnader
kommer ytorna i området hårdgöras vilket medför att mindre ytvatten kommer infiltrera
jorden och i sig bidra till en grundvattensänkning. Det faktum att mindre vatten
perkolerar genom jordprofilen kommer också leda till att förutsättningarna för att
markvatten färdas genom jordprofilen och sprider utlakade metaller m.m. minskar.
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