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1

Bakgrund och inledning
På uppdrag av Sandvikens kommun har Sweco utfört en översiktlig hydrogeologisk
utredning inför upprättandet av MKB inom det nya detaljplaneområdet Södra Tuna,
Sandviken. Området utgör etapp 1 i utvecklingen av området Södra Tuna.
Syftet med detta PM är en översiktlig genomgång av de hydrogeologiska förhållandena
inom aktuellt område.

2

Området
Området är beläget norr om Sandvikens tätort, strax väster om Järbovägen. Det
avgränsas i söder av E16 och omfattar ca 38 hektar. Det utgörs idag till stor del av
naturmark, huvudsakligen skogbeklädd. Aktuellt område omfattar även delar av en aktiv
skjutbana och en kraftledningsgata och området ansluter i öster till Tuna handelsområde.

Figur 2-1: Översiktsbild. Aktuellt område är markerat med röd markering.

2.1

Topografi
Området är lätt kuperat med ung blandskog. I mellersta delen finns ett höjdområde med
marknivåer kring ca +103 m ö h, där finns det idag en radio/tv-mast. Östra delen av
området skärs av en kraftledningsgata som ansluter till en kraftledning norr om området.
De lägre delarna har marknivå kring ca +87 - +91 m ö h.

2.2

Geologi
Geologin inom aktuellt område domineras av morän med inslag av torv i norra och östra
delen. Se jordartskartan i Figur 2-2 nedan. SGU har klassat jordarten till sandig morän
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fram till öster om Järbovägen där Bredmossen tar vid med ytlig torv. Norr och väster om
området finns torvområden omgivna av morän samt Igeltjärnen. Tjärnen och
torvområdena avvattnas söderut tvärs över aktuellt området.

Figur 2-2: Jordartskarta © Sveriges geologiska undersökning (SGU) med läge för aktuellt område.

En enklare geoteknisk kartering och provgropsgrävning har utförts av Sweco i området.
Denna visar på att moränen i området är siltig med förekomst av block, grus och sten.
Lokalt förekommer tunna siltlager ovan moränen. Moränen innehåller relativt stora block
och även ytan är till stora delar sten- och blockrik. I de centrala delarna vid höjdpartiet
bedöms berget ligga relativt ytligt och jordlagren vara tunna (Sweco, 2021a).
Vegetations- och torvskikten i torvområdet i norra delen har vid kartering visat sig ha
mäktighet som överskrider 1 meter (Sweco, 2021a).

2.3

Grundvattenförekomster
Området är beläget inom Gavleåns avrinningsområde (SMHI). I samma
avrinningsområde förekommer i södra delen en grundvattenförekomst i sedimentärt berg
(SE673104-157612). Den har god kemisk och kvantitativ status (förvaltningscykel 3).
Västra delen av avrinningsområdet berörs av isälvsavlagringen Sandviken (SE672145597161) med god kemisk och kvantitativ status. Detta är en preliminär vattenförekomst
som tidigare ingick i den större förekomsten Jädraås/Jäderfors vilkens kemiska status var
otillfredsställande på grund av bekämpningsmedel (förvaltningscykel 2).
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Utrett område är beläget ca 1,0 km från den sedimentära bergförekomsten och ca 1,2 km
från isälvsavlagringen, se Figur 2-3.

Figur 2-3: Aktuellt detaljplaneområdes läge (röd markering) i avrinningsområdet (grön linje, (SMHI,
2016)). Isälvsavlagring markerat med lila streckat område och sedimentär förekomst i heltäckande
lila (VISS, Länsstyrelserna, 2020).

2.4

Befintliga brunnar
I brunnsarkivet finns inte några brunnar inrapporterade i direkt anslutning till området. I
syd-sydväst finns ett antal energibrunnar, de närmaste belägna ca 250-300 m från
området. Närmsta belägna brunn noterad för vattenuttag finns ca 880 m sydöst om
området, se Figur 2-4.
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Figur 2-4: Brunnar i SGUs brunnsregister (SGU, 2020).

Ingen fullständig brunnsinventering har utförts och det kan därmed finnas brunnar i
närområdet som inte är med i brunnsarkivet.

3

Hydrogeologi
Morän är en jordart som kan ha varierande genomsläpplighet för grundvatten beroende
på sammansättning. En sandig morän kan antas ha en hydraulisk konduktivitet
(genomsläpplighet) på ca 1*10-6 – 1*10-8 (Larsson, 2008). Större mängd av silt och lera
kommer innebära en tätare morän med lägre genomsläpplighet. Den låga
genomsläppligheten kan innebära att vatten blir stående i instängda områden under
perioder.
Grundvattennivåobservationer vid de geotekniska undersökningarna påvisar en
grundvattenyta belägen på ca 0,5-1 m under markytan i moränen i de lägre delarna av
området öster om höjdpartiet (Sweco, 2021a). Undersökningar har även utförts kring
befintlig skjutbana i södra och östra delen av aktuellt området. Grundvattennivån har i
samband med dessa undersökningar noterats kring ca 0,8 m under markytan (Sweco,
2021b). Se Figur 3-1 för fältobservationernas läge i plan.
I södra delen av området, mellan skjutbanan och E16, har stående vatten i markytan
noterats och området upplevs som vattensjukt. Detta kan vara ytvatten som blir stående
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på grund av begränsad avrinning. Grundvattenytan är dock troligtvis ytligt belägen i
denna del av området och kan förväntas vara ca 0-1 m under markytan vilket bidrar till att
området är blött och att stående ytvatten infiltrerar i mindre grad.
I norra delen, kring torvområdet, har vatten i markytan observerats vid platsbesök och
grundvattenytan är här mycket ytlig, ca 0-0,5 m under markytan. Underliggande jordlager
är här troligtvis relativt täta och avrinningen långsam.

Figur 3-1 Risk för ytligt berg (Sweco, 2021a) och fältobservationer i området. Observera att
grundvattenytans nivå varierar över tid och omfattningen ytligt grundvatten och stående vatten i
markytan därmed också varierar.

Grundvattennivån högre upp i terrängen kan förväntas vara belägen djupare under
markytan än i lågpunkterna. I höjdområdet finns risk för ytligt berg (Sweco, 2021a) och
där kan eventuellt grundvatten i jordlagren helt saknas eller ha mycket liten mäktighet.
Observationerna av grundvattennivåer i området är utförda vid enstaka tillfälle och ska
betraktas som stickprov på nivån i området. Grundvattenytans nivå har en årstidsvariation
och om behov finns av exempelvis förväntat maximala eller medelvärden för
grundvattennivån i området så krävs långtidsmätningar av grundvattennivåer i
grundvattenrör.
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3.1

Grundvattenbildning
Grundvattenbildningen i området är generellt relativt låg på grund av de täta jordarterna.
Grundvattenbildningen i morän är i området modellerat till 225-300 mm/år (Rhode, 2006),
detta kan antas rimligt för ett inströmningsområde. Höjdområdet har en grundvattenyta
belägen djupare under markytan och kan fungera som inströmningsområde för
grundvatten. I de lägst belägna delarna med grundvattenytan i, eller nära markytan
kommer ingen eller mycket liten grundvattenbildning att ske. Nederbörd på det området
kommer mestadels att rinna av som ytvatten. Dock kommer förhållandena variera över
året och mellan år beroende bland annat på hur torrt det är vid den aktuella tiden.

4

Planerat område
Exploateringen av området innebär en ökad mängd hårdgjorda ytor och därmed en
minskad grundvattenbildning och ökad avrinning. I strukturförslaget i förstudien för Södra
Tuna föreslås varje fastighet ha bevarad genomsläpplig mark. Moränkullen föreslås helt
bevaras för rekreation (Landskapslaget AB, 2019). Inom området planeras för att
områdena för verksamhet, industri och detaljhandel ska bestå av 25% grönyta (Sweco,
2021c).
För dagvattenhanteringen är höjdsättningen av området mycket viktig för att undvika
stående vatten i lågpunkter och för att förebygga skador på byggnader. Viktigt är även
åtgärder för fördröjning av dagvatten vilket föreslås ske med dels gröna tak och
växtbäddar, dels fördröjning i torrdammar (Sweco, 2021c). Dagvattenutredningen har inte
föreslagit någon lokal infiltration av dagvattnet inom området.

4.1

Konsekvenser för grundvattnet av planerat område
Ökad mängd hårdgjorda ytor ger en minskad grundvattenbildning. Grundvattenbildningen
är dock redan i dagsläget relativt liten i området. I och med att grönområden bevaras vid
moränhöjden så bevaras delar av inströmningsområden där grundvattenbildningen är
större. Lokal infiltration av dagvatten kan vara svår i stora delar av området då de relativt
täta jordlagren kombinerat med ytliga grundvattennivåer inte möjliggör någon eller mycket
lite infiltration. Ingen lokal infiltration är dock planerad i dagvattenhanteringen utan enbart
fördröjning i torrdammar.
De grundvattenförekomster som finns bedöms inte påverkas negativt av exploateringen
av aktuellt område. Området är inte beläget inom tillrinningsområdet för sand- och
grusförekomsten och påverkar därmed inte kvantitativ eller kemisk status för denna.
Tillrinningsområdet till det sedimentära berget är svårare att avgränsa. Denna
grundvattenförekomst är mycket stor och har en utbredning där det förekommer överlapp
med flera isälvsavlagringar och ytvatten, bland annat Storsjön. I öster sträcker den sig
även ut i Gävlebukten. Avståndet till vattenförekomsten och dess storlek och utbredning
gör att en förändrad markanvändningen i aktuellt område inte bedöms medföra någon
konsekvens för den sedimentära bergförekomsten.
Energibrunnarna i SGU:s brunnsregister bedöms inte påverkas negativt av en förändring i
grundvattenbildning och grundvattennivå i aktuellt område. Den närmaste brunnen som
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finns registrerad för vattenuttag är belägen relativt långt från området och är bergborrad
och nyttjar därmed ett annat grundvattenmagasin. Det är osannolikt att förändrad
grundvattenbildning eller tillfälliga grundvattensänkningar i jord inom aktuellt område ska
påverka den negativt.
Höjdsättningen av området är mycket viktig och måste ta hänsyn till
dagvattenhanteringens utformning och grundvattennivåerna. Förstudiens koncept där
schakter minimeras och terränganpassningen istället utförs med utfyllning innebär att
behovet av permanent bortledning av grundvatten minimeras vilket är positivt. I delar av
det området som ska bebyggas är grundvattennivåerna ytliga och schakter i dessa
områden innebär arbeten under grundvattenytan. Jordlagren är dock relativt täta och
tillfälliga grundvattensänkningar under byggtiden innebär inte något problem och bedöms
inte medföra någon negativ omgivningspåverkan.
En permanent eller längre tillfällig grundvattensänkning i nordvästra delen av området
kan troligtvis påverka torvområdet beläget strax utanför området i nordväst. I förstudiens
koncept för dagvattenhantering för nästkommande etapper nyttjas dock detta område
som fördörjningsyta för dagvatten. Detta innebär att torvområdet i så fall, även utan en
förändrad grundvattennivå på sikt påverkas av exploateringens kommande skeden.

5

Slutsatser och rekommendationer
Höjdsättning och hanteringen av ytligt vatten i området är av stor vikt. Generellt bör det
strävas efter att höja marknivån i låglänta delar där vi har ytlig grundvattenyta för att
undvika problem med stående vatten. Vid detaljprojektering av dagvattensystemet och
dammarna för fördröjning bör hänsyn till den ytliga grundvattenytan tas vid höjdsättning
av torrdammarna. Dessa måste ha en botten belägen ovan grundvattenytan för att de
som avsett ska vara torra tidvis. Torrdammarnas primära funktion är fördröjning av
dagvatten och vid dimensioneringen i dagvattenutredningen (Sweco, 2021c) har inte
någon infiltration till grundvattnet antagits då flödesberäkningar utförts. Den låga
infiltrationskapaciteten i jordlagren påverkar därmed inte torrdammarnas tänkta funktion
förutsatt att de anläggs ovan grundvattenytan.
Att anlägga källare inom området kommer kräva vattentäta konstruktioner eller
dräneringar och permanent bortledning av grundvatten och därmed en sänkning av
grundvattenytan. Det är troligtvis möjligt att bygga men medför större kostnader än
konstruktion ovan grundvattenytan och också underhåll av exempelvis pumpar för
bortledning av vatten. Om byggnader eller konstruktioner projekteras på ett sätt som
innebär permanenta grundvattensänkningar rekommenderas dessutom att dessa utreds i
detalj för att säkerställa att arbetet inte innebär tillståndspliktig vattenverksamhet. En mer
omfattande påverkan på grundvattennivån kan innebära att tillstånd måste sökas hos
mark- och miljödomstolen. Om konstruktioner utförs så att ingen permanent bortledning
av grundvatten krävs, till exempel genom att källare undviks i området, kommer inget
tillstånd för vattenverksamhet krävas. Ur hydrogeologisk aspekt är det att föredra att
undvika källare och dränerande konstruktioner under grundvattenytan.
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De täta jordlagren innebär att tillfälliga grundvattensänkningar under byggtiden kan
åberopa undantagsregeln.
Grundvattennivåerna varierar inom området utifrån terrängen men även över tid med
naturliga årstidsvariationer. Det innebär att lämplig golvnivå för byggnaderna sett till
grundvattenytan varierar över området beroende på terräng och förväntad högsta
grundvattennivå där den senare inte går att bedöma överallt med de observationer som
finns tillgängliga. Generellt gäller dock att marknivån bör fyllas upp och läggas ovan
nuvarande marknivå i de låglänta områden där grundvattenytan är ytlig och där stående
vatten observeras. Högre upp i terrängen är det troligtvis möjligt att sänka marken något
under nuvarande marknivå om behov finns, men hur mycket går inte att ange då
nivåvariationen i grundvattnet inte är tillräckligt utredd. Om vägarna inom området
anläggs ovan grundvattenytan, det inte byggs några källare samt man i övrigt följer
dagvattenutredningens rekommendationer om höjdsättning för området så bör man
undvika problem med grundvattnet.
Om markytan ska sänkas mer än marginellt i höjdområdena, eller om omfattande
schakter ska utföras i området rekommenderas att grundvattenrör installeras i god tid och
att regelbundna nivåmätningar utförs för en mer komplett bild av områdets
grundvattennivåer.

6
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