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Ordlista 
MKM Naturvårdsverkets riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning. 

KM Naturvårdsverkets riktvärden för Känslig Markanvändning. 

PAH Poly Aromatic Hydrocarbons (polyaromatiska kolväten). 

Petroleum- Alifater och aromater. 

produkter 

MIFO Metodik för Inventering av Förorenade Områden. 

Riskklassning Förorenade områden tilldelas riskklass 1-4 beroende på bl.a. typ av förorening, 
föroreningens farlighet, mängd förorening, volym förorenade massor, 
spridningsförutsättningar i mark, luft, grund- och ytvatten, områdets känslighet 
och skyddsvärde idag och i framtiden, den samlade riskens storlek som objektet 
ger upphov till med avseende på människan och miljön. 

Riskklass 1 Objekt som innebär mycket stor risk. 

Riskklass 2 Objekt som innebär stor risk. 

Riskklass 3 Objekt som innebär måttlig risk. 

Riskklass 4 Objekt som innebär liten risk. 
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Sammanfattning 

ÅF Infrastructure AB har på uppdrag av LKAB genomfört en kritisk granskning av tidigare 
genomförda utredningar med avseende på geoteknik, hydrogeologi och miljöteknik inom det 
område där Kiruna nya stadskärna planeras.  
 
Under de senaste åren har det genomförts många undersökningar inom området både med 
avseende på geo- och miljöteknik, men det har saknats en greppbar helhetsbild.  
 
I syfte att visualisera föroreningssituationen inom området har ÅF gjort en sammanställning av 
tidigare genomförda miljötekniska undersökningar och markerat resultaten från dessa på en 
karta.  
 
Inom framförallt den gamla slamdammen där anrikningssand har deponerats finns ställvis 
mäktiga torvlinser, som väntas orsaka problem vid grundläggning av byggnader i det området. 
Även om torven är väl konsoliderad krävs att grundvattenytan bibehålls på en sådan nivå att 
torven inte syresätts och bryts ner och då orsakar sättningar. Det bedöms vara svårt att på lång 
sikt säkerställa detta. För att kunna beräkna vilka volymer anrikningssand och torv som finns i 
området, och som skulle behöva schaktas upp och ersättas med andra bergmassor, har ÅF med 
underlag av tidigare utförda geotekniska utredningar upprättat en 3D-modell av 
anrikningssandens och torvens utbredning och mäktighet i den del av slamdammen som 
planeras för centrumbebyggelse. 
 
ÅF har i denna rapport sammanställt de slutsatser avseende föroreningssituation, geoteknik och 
grundläggningsförhållanden som dragits i tidigare utredningar. För varje område redovisas även 
huruvida ÅF delar tidigare utredares slutsatser, eller om ÅF har dragit andra eller kompletterande 
slutsatser med utgångspunkt från tillgängligt material. En sammanfattning av slutsatserna för de 
olika områdena gällande grundläggning och miljö visas nedan i tabell 1. 
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Tabell 1 : Sammanfattning av slutsatser 

Del-

område 

Slutsatser från tidigare utredningar ÅF:s rekommendationer 

Omr 1 TGA 

Grundläggning 
Tyréns, 2011: Grundläggning kan utföras ytligt på 
befintliga fyllningar alt. på  naturligt lagrad morän 
eller berg. För konstruktioner med stor last kan 
kompletterande undersökningar behöva göras. 
Grundläggning skall utföras frostfritt. 
Miljö 
Sweco 2012: SWECO bedömer att 
uppskattningsvis 4 500 m3 massor i halter över 
riktvärdet för KM finns i området och för att 
åtgärda ytliga föroreningar krävs schaktning av ca 
1 500 m3 massor.  
Tyréns 2011: Tyréns rekommenderar ytterligare 
provtagning alternativt sanering i ett antal 
delområden: De två mindre cisternerna, ställverket, 
den stora cisternen, skrot på området, samt att 
provtagning bör ske vid rivning av byggnader.   
 

Grundläggning 
ÅF stöder tidigare utredningsförslag på 
grundläggningsmetod.  
Miljö 
ÅF stöder i stort tidigare utredares slutsatser med 
vissa skillnader:  
ÅF rekommenderar istället för ytterligare 
provtagning att man i första hand sanerar de 
identifierade områdena direkt, med 
miljökontrollant på plats som kan styra saneringen 
och utföra avfallkaraktärisering.  
Beroende på vilken typ av markanvändning ska 
gälla för området och vilket riktvärde som ska vara 
styrande bör platsspecifika riktvärden beräknas. 
Inför rivning av byggnader bör rivningsinventering 
utföras, d.v.s. byggnaderna inventeras med 
avseende på miljöfarliga material. 
 

Omr 2A, 

Slam-

dammen 

Grundläggning 
Tyréns 2011:   Områdets västra och södra delar 
medför inga större problem ur 
grundläggningssynpunkt, djupet till berg är ner till 
3,5 m. Där kan silt och lera (anrikningssand) 
schaktas bort för grundläggning direkt på berg, 
alternativt sker grundläggning på plintar direkt på 
bergytan. Områdets norra och östra delar, 
framförallt ett parti i (syd)östra delen har så stor 
mäktighet av lerig silt att det skulle utgöra ett 
problem för grundläggning.  
Torvlagret bör inte utgöra något problem så länge 
det ligger 4-5 m under fyllning och under 
grundvattenytan då succesiv och långvarig 
belastning pressat samman torven till en kompakt 
”kaka”.  
 
Miljö 
Tyréns 2011:    
I analyserade prover av torv överskrids MKM för 
ett antal metaller, främst kobolt. De höga 
metallhalterna i torven kan ha naturliga orsaker, 
eftersom torv fungerar som ett naturligt filter där 
metaller kan fastläggas. 
  

Grundläggning 
Grundläggning på anrikningssand ovan torv 
förutsätter att grundvattenytan i området även i 
framtiden kan bibehållas ovan torven. ÅF delar inte 
tidigare utredares uppfattning att det är tillrådligt 
att grundlägga byggnader där torv förekommer. 
ÅF rekommenderar därför att:  

• All anrikningsand och torv grävs bort där 
byggnader ska grundläggas.  

• Ev. kan torv och anrikningssand lämnas 
kvar och förbelastas i områden där 
enbart gatu och VA-stråk skall anläggas. 

Miljö 

Området bedöms inte vara förorenat av sådan art 
att åtgärder bör vidtas ur miljösynpunkt. I det fall 
annan lösning än ÅF:s rekommendationer (schakt 
av anrikninssand och torv) vidtas bör inte områden 
med ytligt påvisade föroreningar användas för 
områden för odling av livsmedelsväxter eller för 
byggande av bostäder och förskolor, i övrigt 
medför halterna inga begränsningar av 
markanvändningen. 
Om schaktningsarbeten ska utföras i områden där 
föroreningar har identifierats och jord ska fraktas 
bort rekommenderas att en avfallskaraktärisering 
utförs så att massorna kan transporteras till 
godkänd mottagare. 
 
Återanvändning 
Siltig anrikningssand från sandmagasinet:  
Anlägga pulkbacke eller motsvarande. 
Som parkanläggningsjord med inblandning av 
organiskt material, kompostjord eller möjligen torv 
i den översta delen. 
Siltjord kan efter stabilisering användas som 
ballastjord vid t ex väg- eller gatuanläggning, inom 
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Del-

område 

Slutsatser från tidigare utredningar ÅF:s rekommendationer 

eller utanför det aktuella området. Stabiliserad jord 
lämpar sig troligen även väl som skyddslager vid 
sluttäckning av exempelvis kommunal deponi och 
gråbergsupplag. Ytterligare utredning krävs dock. 
Torv 
Eventuellt kan torv blandas in i siltjord från 
sandmagasinet. Torvens metallinnehåll måste 
beaktas vid utredning av förutsättningarna för 
sådan användning. 
Möjligheten att förädla torv till biobränsle bör 
utredas. Torv kan stabiliseras med olika typer av 
inblandning. För detta krävs att torven är relativt 
ytligt belägen och att en noggrann utredning 
utförs innan planerna realiseras. 

Omr 2B 

Stena-

området 

Grundläggning 
Tyrens 2013: På den västra delen i område 2b kan 
byggnader med maximalt 3 våningar 
plattgrundläggas på den grusiga sandfyllningen. 
Om tyngre byggnader ska föras upp krävs 
ytterligare geotekniska undersökningar. I den 
underliggande naturligt lagrade sandiga siltiga 
moränen kan tunga byggnader plattgrundläggas 
(Tyréns 2013-xx-xx).  
I den mellersta delen av område 2b kan lätta 
enplansbyggnader grundläggas ytligt på stora 
utbredda plattor. Byggnader med källarplan ska 
undvikas. Om tyngre byggnader utan källarplan 
ska grundläggas måste torvens beskaffenhet 
utredas vidare innan grundläggning kan tillåtas  
I den östra delen i område 2b måste 
grundläggning ske med grundförstärkning. 
Urgrävning av torven ska undvikas. Vid urgrävning 
ned till fast botten kan vattenvägar öppnas upp 
från slamdammen. Detta innebär att torven i 
slamdammen hamnar ovanför grundvattenytan 
med risk för att torven syresätts och bryts ner.  
Miljö 
Tyrens 2011: Inga föroreningar identifierades i 
sådana halter som föranleder några 
saneringsåtgärder inom Stenaområdet, men med 
tanke på den verksamhet som bedrivits på 
området kan det inte garanteras att inga mindre 
föroreningar trots allt finns på området. I samband 
med rivnings- och schaktningsarbeten på 
fastigheten bör någon form av kontrollprogram 
upprättas, speciellt vid eventuell rivning av 
cisternhus, oljeavskiljare och verkstad 

Grundläggning 
Om ÅF:s rekommendationer i kap 6.7, d v s att 
byggnader inte grundläggs där torv förekommer 
under anrikningssand i sandmagasinet följs, 
behöver inte eventuell risk för 
grundvattensänkning i sandmagasinet vid 
urgrävning av torv, enligt Tyréns 2013 
rekommendation beaktas. ÅF rekommenderar 
därför följande: 

• Schakta bort torven där byggnader skall 
grundläggas.  

• Torv kan eventuellt ligga kvar under 
gatu- och VA-stråk efter förbelastning. 

Miljö 
ÅF delar Tyréns slutsatser med tillägget att inför 
rivning av byggnader bör rivningsinventering 
utföras, d v s byggnaderna inventeras med 
avseende på miljöfarliga material, speciellt vid 
eventuell rivning av cisternhus, oljeavskiljare och 
verkstad. 

 

Omr 2c och 

2d, 

Linbane-

vägen 

 

Grundläggning 

Norconsult 2013: I området där det planerade 
stadshuset ska uppföras visar sonderingarna på 
bergfritt djup ned till cirka 6 m utan större 
variationer. Grundläggning bedöms kunna utföras 
med platta på mark. Detta förutsätter dock att på 
de delar av området där torv och andra lösa jordar 

Grundläggning 

ÅF delar slutsatserna gällande grundläggning i 
Norconsults undersökning. En mer detaljerad 
beskrivning av ÅF:s rekommendationer gällande 
grundläggning av stadshuset och närliggande 
områden redovisas i rapport ÅF 2013-08-12. 



RAPPORT 2014-04-02 9 (44) 

 

rapport_stadsomvandlingen kiruna_reviderad_14_04_02 

Del-

område 

Slutsatser från tidigare utredningar ÅF:s rekommendationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

påträffas grävs ur och ersätts med väl packad 
friktionsjord.  
I området förekommer tjälfarliga jordar vilket skall 
beaktas vid grundläggning. Vid schaktning skall 
också hänsyn tas till de siltiga jordarnas flyt-
benägenhet. Schaktning kan utföras med 
släntlutning 1:1 för schakter ner till 1 m djup, 1:2 
för schakter i friktionsjord ned till 3 m djup. 

Miljö  

Tyrens 2011: I område 2c har PAH över KM 
identifierats i en punkt. I område 2d finns 
petroleumföroreningar i ett antal punkter över KM, 
samt i en punkt PAH över MKM. I en punkt har 
arsenik över MKM och kobolt över KM uppmätts. 
Om området skall användas för känslig 
markanvändning bör marken saneras. 
Norconsult 2013:  
I det område där stadshuset planeras att uppföras 
indikerar resultaten av markundersökningen att 
jorden inte skulle innehålla föroreningshalter som 
förhindrar planerad markanvändning, d v s MKM. 
Om däremot markanvändningen förändras till att 
omfatta bostäder eller annan användning som 
motsvarar KM måste detta dock omvärderas. I 
denna utredning föreslås att kompletterande 
riktade provtagningar utförs i utfyllnadsområdet i 
östra delen av fastigheten eftersom jordmassorna 
bedöms vara mer heterogena där än på 
industridelen av fastigheten. 
 

Miljö 

Området är utpekat för centrumbebyggelse. Av de 
analyserade proverna inom område 2c-2d är det 
bara ett prov (A4) som har identifierats i halter 
över riktvärdet för MKM. Provet är uttaget 0,5-1 m 
under markytan i område 2d med asfaltverk.  
Områden med ytligt påvisade föroreningar bör 
inte användas för odling av livsmedelsväxter eller 
vid bostäder och förskolor, i övrigt medför halterna 
inga begränsningar av markanvändningen. 
Inför rivning av byggnader bör rivningsinventering 
utföras. 
ÅF bedömer att några ytterligare undersökningar 
inom området inte är nödvändiga.  
 
Miljörisker med stadshus med källare 
Om det nya stadshuset byggs med källare kommer 
det sannolikt att bildas en ”sänktratt” i närområdet. 
Detta innebär att det finns risk för kontaminering 
av förorenat inströmmande grundvatten från det 
industriområde som är lokaliserat söder om 
området för det nya stadshuset.  

Omr 2e, vid 

gruv-

området 

Grundläggning 

Tyréns 2013: På utfyllda ytor kan byggnader 
grundläggas på antingen grusig sandfyllnad eller 
på sandig siltig moränfyllning. Baserat på rådande 
vetskap om markens egenskaper kan byggnader 
om maximalt 3 våningar plattgrundläggas. För att 
andra tyngre byggnadstyper krävs ytterligare 
geotekniska undersökningar. 
 
Miljö 
Inga undersökningar i området är gjorda. 

Grundläggning 

ÅF delar slutsatserna angående grundläggning i 
rapport Tyréns 2013-xx-xx. Dock måste hänsyn tas 
till att befintlig mark är tjällyftande, varvid 
grundläggning ska ske på frostfritt djup. 
 
Miljö 
Eftersom området inte är tidigare undersökt bör en 
miljöteknisk markundersökning utföras inom 
området.  
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Del-

område 

Slutsatser från tidigare utredningar ÅF:s rekommendationer 

Omr 3a, 

skjutbane-

området 

Grundläggning 

Tyréns 2011: Inför grundläggning av bostäder 
rekommenderas att torv schaktas bort och 
grundläggning görs direkt på morän eller berg. För 
större bostadshus såsom hyreshus kan kompletterande 
undersökningar behöva göras. Grundläggning skall 
utföras frostfritt. 

Miljö 

Tyréns 2012: Resultaten av undersökningen visar att 
området är förorenat med bly och PAH där den största 
delen av föroreningarna är bundna till blyhagel och 
lerduveskärvor. För ytor som ska användas för 
bostadsändamål rekommenderar Tyréns att mossa, torv 
samt de översta centimetrarna av moränen bör tas bort 
kring hagelskjutbanorna. Vid kulbanor bedöms avbaning 
mellan skjutplats och kulfång, att kulfång tas omhand. 
samt avstädning i övrigt vara tillräcklig.  

Grundläggning 

ÅF delar Tyréns slutsatser angående 
grundläggning 

Miljö 

ÅF delar tidigare utredares 
rekommendationer med avseende på 
saneringsåtgärder. 

 

Omr för 

avfalls-

anläggning 

- 

På grund av risk för sättningar i 
deponikroppen avråder ÅF från att uppföra 
några permanenta byggnader på deponin 
efter att den är sluttäckt. Sättningar uppstår 
bl.a. då det sker nedbrytning av organiskt 
material som tidigare deponerats. Vid 
nedbrytning bildas deponigaser som kan 
ansamlas i ”fickor” inne i deponikroppen. Vid 
arbete i deponikroppar ska stor aktsamhet 
iakttas på grund av risk för gnistbildning. ÅF 
avråder därför från pålning i den sluttäckta 
deponikroppen samt på grund av att 
sluttäckningsskikten då penetreras och dess 
funktion förstörs. 

 
 
ÅF har utöver detta identifierat ett antal frågeställningar som bör utredas vidare: 
 

• Det saknas en djupgående hydrogeologisk undersökning som beaktar hela området, 
vilket gör det svårt att beräkna vattenbalansen för området och bedöma följderna vid 
grundläggning. När en hydrogeologisk modell finns framme för hela det betraktade 
området och dess randpunkter, bör en arbetsgrupp sättas ihop för att diskutera 
höjdsättningen i området. Input i den frågeställningen är dels anslutningspunkter för 
vatten och avlopp och dels att skapa massbalans i området. Syftet är att skapa 
möjligheter för en hållbar byggprocess och att kunna utnyttja tid för t ex överlast i de 
områden som är lämpliga för det. Med en väl genomtänkt höjdsättning kan också 
behov av pumpstationer minimeras eller helt undvikas. 

 
• I anslutning till det område som utpekas som fritids- och kulturområde (Område 1, 

TGA) noteras att markförhållandena bedöms instabila, även om markrörelserna idag 
avstannat, och att slukhål uppstår i marken (Tyréns 2011). Den instabila marken ligger 
enligt LKAB inom befintligt stängsel runt industriområdet. ÅF anser trots detta att ett 
rekreationsområde i anslutning till ett område där rasrisk föreligger medför en viss 
förhöjd olycksrisk och att det bör beaktas vid detaljplanering. 
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• En frågeställning, som bör diskuteras, är om det finns förutsättningar att utnyttja 

metangas från deponin till att användas för energigas. 
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1 Bakgrund och syfte  

ÅF Infrastructure AB har på uppdrag av LKAB genomfört en kritisk granskning av tidigare 
genomförda utredningar med avseende på geoteknik, hydrogeologi och miljöteknik inom det 
område i Kiruna kommun där Kiruna nya stadskärna planeras och där sammantaget 13 
fastigheter berörs. Syftet med utredningen är dels att få en bättre helhetsbild av grundläggnings-
förutsättningarna inom området för byggandet av nya Kiruna. Syftet med utredningen är också 
att få ökade kunskaper om förutsättningar för olika delområden och bättre möjligheter att 
identifiera behov av eventuella fördjupade utredningar. I uppdraget har också ingått att utreda 
hur källarlösning i stadshuset påverkar omgivningen och vilka typer av lösningar som krävs för 
att bygga stadshus med källare (ÅF 2013-08-12).  
 
I denna utredning har områdena ”Sjö”, 3b eller 6 (gult område, se Bilaga 1) inte ingått. Område 6 
industri (lila områden, se Bilaga 1) har endast berörts översiktligt. Det har inte funnits några 
tillgängliga underlag från tidigare utredningar för att möjliggöra några bedömningar för dessa 
områden.  

2 Tidigare utredningar 

Tabell 2. Tidigare utredningar och handlingar. 

Datum Upprättad av Rapport-titel 

2007-02-22 SWECO VBB AB LKAB - LKAB TUOLLUVAARA Miljö- och 
geoteknisk markundersökning 

2011-11-02 Tyréns PM Miljögeoteknik - Geoteknik och 
miljögeoteknik för planområde Nya 
Kiruna 

2011-11-02 Tyréns Geoteknisk beskrivning - Geoteknik och 
miljögeoteknik för planområde Nya 
Kiruna 

2012-12-05 SWECO LKAB Miljöteknisk markundersökning, 
Tuolluvaara industriområde, Kiruna 
kommun 

2013-05-08  Ortofoto Kiruna 

2012-11-09 Ramböll Kompletterande miljöteknisk 
provtagning vid Tuolluvaara 
sandmagasin 

2013-04-11 Trafikverket Miljökonsekvensbeskrivning Arbetsplan, 
ny del väg E10 Kiruna kommun, 
Norrbottens län  

2013-05-07 Trafikverket Rapport Geoteknik (Rgeo) Arbetsplan, 
Ny del Väg E10 Kiruna kommun, 
Norrbottens län 

2013-02-15 Tyréns Översiktligt Projekteringsunderlag –
Geoteknisk undersökning 
Stadsomvandlingen Kiruna, 
förhandskopia 

2013-04-10 Tyréns Geoteknisk-, hydrogeologisk- och 
miljögeoteknisk sammanställning –
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Kiruna nya stadshus 

2012-05-21 Tyréns Utökad geoteknisk- och geohydrologisk 
utredning ”Slamdammen” Tuolluvaara 
(offert, word-dokument) 

2012-12-05 Tyréns Miljöteknisk markundersökning 

2013-01-17 Tyréns Geoteknisk- och miljöteknisk 
undersökning. Stadsomvandlingen 
Kiruna. Geoteknisk karta 
Grundläggning. Förhandskopia (FHK) 
nr: 101G0202 

2013-02-15 Tyréns MUR (Markteknisk 
undersökningsrapport) Geoteknisk 
undersökning Stadsomvandlingen 
Kiruna 

2013-04-10 Tyréns  Geoteknisk-, hydrogeologisk- och 
miljöteknisk sammanställning. Kiruna 
nya stadshus 

2013-05-31 Tyréns Bilaga 1. Sammanfattning olika 
alternativ för Kiruna nya stadskärna och 
dess påverkan på grundvattennivåerna 

2013-06-03 Tyréns Sammanfattning Hydrogeologi 
Stadsomvandlingen Kiruna 

2013-09-12 Norconsult Nya stadshuset, Kiruna PM – Översiktlig 
miljöteknisk markundersökning  

2013-09-10 Norconsult Nytt stadshus Kiruna – PM beträffande 
geotekniska förhållanden 

2013-09-10 Norconsult Nytt stadshus, Kiruna – Markteknisk 
undersökningsrapport, MUR/Geo 

 

3 Översiktlig områdesbeskrivning 

Området där Kiruna kommun planerar att etablera den nya centrumbebyggelsen är beläget öster 
om Kiruna stadskärna mellan Kurravaaravägen och Toullavaara (Figur 1).  
 



RAPPORT 2014-04-02 14 (44) 

 

rapport_stadsomvandlingen kiruna_reviderad_14_04_02 

 
Figur 1. Områdesindelning. 

En utvecklingsplan för området kommer att tas fram under andra halvan av 2013 vilken mer 
detaljerat kommer att redovisa hur området planeras att användas. I denna rapport har dock 
områdesindelningen utgått enligt Figur 1 vilken redovisar en tidig planering av området. 
 
Toullavaara är ett bostadsområde beläget öster om den planerade bebyggelsen. Direkt söder om 
Malmvägen finns ett industriområde och söder om detta är bostadsområdet Lombolo beläget. 
Området berör sammantaget 13 fastigheter fördelat på 6 delområden (område 1, 2a-2b, 2c och 
2d, 2e samt 3a) där olika typer av verksamheter bedrivs och tidigare har bedrivits. Fastighets-
beteckningarna för de olika delområdena framgår av översiktskarta (Bilaga 1). Av Bilaga 1 
framgår också områdesindelningen. Området är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård. 
Norr om området sträcker sig ett område utpekat som riksintresse för rennäringen (Länsstyrelsen 
2013-08-26, se Bilaga 1). Hela området ligger också inom riksintressanta fyndigheter av ämnen 
och mineral (Länsstyrelsen i Norrbottens Län, Dnr: 46-1468/2003).  
 
I nedan kapitel redovisas resultat, bedömningar och slutsatser från tidigare utförda utredningar 
med avseende på miljö, geoteknik, hydrologi och grundläggningsmetodik. Varje kapitel avslutas 
med ÅFs egna slutsatser och rekommendationer.  

4 Hydrologiska och hydrogeologiska 
förhållanden inom området 

Enligt Tyréns Översiktliga projekteringsunderlag (2013-xx-xx) ligger grundvattenytan på ca + 460 
m och varierar ± 2 m inom det aktuella området. Grundvattenytan följer i stort sett terrängen 
med en avvikelse mellan 0-2 m under markytan. 
 
Utredningsområdet är uppdelat i två avrinningsområden som är åtskilda med en vattendelare, se 
Bilaga 1. Området norr om vattendelaren avvattnas mot Loussajoki medan området söder om 
vattendelaren avvattnas mot Pahtajoki (SMHI 2013). Hur stor del av den totala avrinningen som 
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utgörs av grundvatten beror på topografi, nederbördsintensitet, evapotranspiration och markens 
infiltrationskapacitet. 
 
Grundvattenströmningen i utredningsområdet sker i huvudsak mot O/SO med undantag av den 
s.k. Slamdammen. Inom Slamdammen sker avrinningen framför allt norrut mot den gamla 
klarningsdammen men även söderut mot ett mindre myrområde (Bilaga 1) direkt väster om 
motorbanan (Tyréns 2013-xx-xx). 
 
Enligt Tyréns (2013) har varken slugtester eller provpumpningar utförts och därmed har inte 
jordmaterialets/fyllningens samt bergets hydrauliska konduktivitet kunnat bestämmas. 

5 Område 1, gruvområdet (TGA) 

 
Figur 2. Gruvområdet (TGA) . 

5.1 Tidigare och nuvarande verksamhet 

Inom området finns en nedlagd gruva med tillhörande gruvindustriområde (Figur 1). TGA är en 
förkortning av Toullavaara Gruv AB eller Toullavaara Gruvaktiebolag. 1974 förvärvades TGA av 
LKAB. Gruvan var i drift mellan åren 1902 och 1982 och i gruvan bröts 24,7 miljoner ton järnmalm 
(Länsstyrelsen i Norrbottens Län, Dnr: 46-1468/2003). TGA-området ingår i det gröna området 
som är utpekat som fritids- och kulturområde. Det gröna området innefattar även den gamla 
banvallen som numera används som skoterled, se Figur 1 samt Bilaga 1.  
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5.2 Tidigare miljötekniska utredningar 

Området är undersökt i omgångar av olika konsultföretag. Tidigare påvisade föroreningar 
redovisas nedan. En sammanställning av påvisade föroreningar redovisas överskådligt i Bilaga 2.  

5.2.1 SWECO 2007 

Banvallen (nuvarande skoterled) har undersökts av SWECO 2007. Enligt rapporten ska det ha 
funnits en cistern i närhet av banvallen men det framgår inte var den var lokaliserad. Enligt 
rapporten har 4 prover uttagits varav 2 har sänts för kemiska analyser. Ytligt i ett av proverna 
(prov JVG 0604, 0-0,1 m under markytan) identifierades förhöjda halter av den tyngre 
alifatfraktionen (C16-C35) i halter om 1,7 ggr riktvärdet för MKM. Provet är uttaget i banvallen 
mellan en före detta lastkaj och cistern. I övrigt påträffades inga föroreningar, varken med 
fältinstrument eller genom laboratorieanalyser.  

5.2.2 SWECO 2012 

Undersökningen var koncentrerad kring ett område där det tidigare funnits en cistern ovan jord, 
sannolikt det område där förhöjda halter av alifater påträffades 2007, se ovan avsnitt. 
Provtagning av jord har genomförts med provgropar i 12 punkter och grundvatten i en 
provpunkt. Kemiska analyser har genomförts i 10 provpunkter (PG1201-PG1209 och PG1212). I 
provpunkterna PG1205-PG1207 och PG1209 har prover för kemiska analyser uttagits från två 
nivåer. Sammantaget har 15 jordprover och ett grundvattenprov analyserats kemiskt. Den 
utförda undersökningen visar att marken i området är förorenad av oljeprodukter (alifatiska och 
aromatiska kolväten samt PAH). Halter av främst tyngre alifatiska kolväten i fraktionerna C16-C35 
överskridande riktvärdet för känslig markanvändning (KM) har påträffats i åtta jordprover, både 
nära cisternen och ute på körplanen. I ett jordprov, PG1206 (1,5-2,0 m), har tyngre alifatiska 
kolväten (C16-C35) i halt över riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM) påträffats. 
Jorden har antagligen förorenats genom spridning i grundvattenzonen, då analys visar att 
ytligare lager i samma profil inte är förorenade. Grundvattnet i TGA12 nedströms den tidigare 
cisternen är till viss del påverkat av tyngre alifater och PAH. 
 
Prov PG1205, belägen i närheten av det område där påfyllning alternativt lossning av olja 
utfördes, uppvisar halter av alifatiska kolväten i fraktionerna C12-C35). Två jordprover, PG1206 
(1,5-2,0 m) och PG1212 (0-0,2 m), uppvisar halter av tyngre PAH över riktvärdet för KM. 
 
Ytliga föroreningar som påträffats, PG1209 (0,0-0,2m) och PG1212 (0,0-0,2m), har troligen 
orsakats genom spill. Med tanke på verksamhetens karaktär kan ytliga föroreningar orsakade av 
spill eller läckage antas finnas på fler platser än de påträffade. Större delen av jordproverna från 
området runt cisternfundamentet uppvisar föroreningshalter överskridande riktvärdet för KM. 
Provtagning i anslutning till cisternfundamentet kunde endast ske ner till grundvattennivån då 
man inte vill påbörja pumpning av grundvatten i detta skede. 
 
Kvarvarande cisternfundament består av en ”balja” fylld med förorenad jord. Ingen provtagning 
är utförd under cisternbotten, och jorden under fundamentet kan innehålla halter av 
föroreningar som överskrider riktvärden för MKM. SWECO bedömer att uppskattningsvis 
4 500 m3 massor i halter över riktvärdet för KM finns i området och för att åtgärda ytliga 
föroreningar krävs schaktning av ca 1 500 m3 massor.  

5.2.3 Tyréns 2011 

TGA-området omfattar ett stort antal potentiella föroreningskällor och totalt är 25 miljöpunkter 
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och 5 grundvattenrör satta i området. Totalt är 32 laboratorieanalyser av jord och 2 analyser av 
grundvatten utförda. I 5 prover har uppmätta halter av i huvudsak alifater och aromater 
identifierats i halter över KM och i ett prov har uppmätta halter av metaller överskridit riktvärdet 
för MKM. I 9 prover har uppmätta halter av alifater, aromater och metaller överskridit riktvärdet 
för KM. De flesta proverna visade på låga halter av föroreningsämnen, nedan kommenteras 
prover med förhöjda halter. 
 
Punkten TGA2 är tagen intill en byggnad som använts som verkstad under gruvtiden och idag 
används för släp- och husvagnsservice. Punkten är tagen vid en cistern som står alldeles intill 
byggnaden. Laboratorieanalysen av provet från nivån 0,1-0,5 m under markytan visade på 
förorening av alifater och aromater. Högsta uppmätta halt var 6 ggr riktvärdet för MKM och 
uppmättes på den tyngre fraktionen av alifater. Ett prov uttaget på en djupare nivå visade endast 
på låga halter och föroreningen bedöms därför vara relativt ytligt och endast omfatta en mindre 
mängd jord. 
 
TGA9 är tagen i ett område med skrot där en oljefläck syntes på marken. Det översta provet 
visade på förhöjd halt av de tyngsta alifaterna och PAH. Vid en större cistern (några hundra m3) 
intill den rivna järnvägen visar punkt TGA11 på höga halter av oljeföroreningar i ytan. Även ett 
prov på 1,5-2 m visade på höga halter men ett prov uttaget på nivån 2,5-3 m under markytan 
innehöll endast låga föroreningshalter. En punkt på andra sidan cisternen, TGA 10, visar på 
förhöjda halter i ytliga prover. Ett grundvattenprov taget i den punkten och analyserat prov visar 
inte på några förhöjda halter av oljeämnen vilket tyder på att föroreningen i TGA11 inte spridit 
sig med grundvattnet till andra sidan cisternen. Grundvattenprovet analyserades även på PCB 
men inga halter av PCB detekterades i provet. 
 
Punkten TGA13 ligger vid ett gammalt ställverk. Prov från punkten visar på halter av olja och 
även PCB över riktvärdet för KM men under riktvärdet för MKM. Provet visar även på höga halter 
av metaller, främst zink. De påträffade ämnena visar att PCB-haltig transformatorolja läckt från 
ställverket. Halterna av olja är förhållandevis låga och troligen finns de förorenade ämnena bara i 
den översta halvmetern som består av mer genomsläpplig fyllnadsjord. TGA16 är tagen vid en 
byggnad som tidigare användes som elverkstad under gruvtiden. Även här har PCB och metaller 
påträffats i halter över riktvärdet för KM men förhållandevis låga halter. Även låga halter 
av PAH:er påträffades i provpunkten. 
 
TGA18 är tagen vid en mindre mobil cistern. En bränslefläck syntes på marken och analysen av 
ytligt prov visade på förhöjda halter av oljeämnen i ytan. Även i prov uttaget på nivån 1,8-2 m 
under markytan påvisades halter av oljeämnen, föroreningen bedöms trots det vara liten till 
omfattningen. 
 
När de två mindre cisternerna tas bort bör jorden kring dem saneras för att undanröja risken för 
olägenheter när markanvändningen ändras. 
 
Vid ställverket (som inte är i bruk) bör ytterligare prover tas av ytjorden. Alternativt tas ytjorden 
omhand när ställverket rivs. Vid den stora cisternen bör ytterligare undersökningar utföras för att 
bedöma omfattningen på bränsleföroreningen. Alternativt kan en sanering utföras i samband 
med att cisternen rivs. Om en sanering utförs utan ytterligare undersökning rekommenderas 
kontinuerlig provtagning vid saneringsarbetet. 
 
På området förekommer diverse skrot på ett flertal områden. Provpunkter är tagna vid flera av 
platserna men mindre föroreningar kan finnas direkt under skrot. I samband med uppstädning av 
området bör kontroll efter ytspill av oljor m.m. utföras på varje plats där skrot tas bort. Mindre 
ytspill kan tas bort i samband med uppstädning, större bör kontrolleras. I samband med rivning 
av byggnader på området bör provtagning ske, speciellt verkstadsbyggnader där smörjgropar, 
oljeavskiljare m.m. kan finnas i byggnaderna. 
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5.3 Tidigare geotekniska utredningar 

Fyllnadsmassorna som täcker större delen av området utgörs av grus, bergkross och sandig, siltig 
morän. Fyllnadsmäktigheten varierar mellan ca 0,1-2 m. Fyllningen underlagras av sandig, siltig 
morän med en varierande mäktighet upp emot 0,5-9 m. Störst mäktighet finns i områdets västra 
del. Stopp i sonderingarna har erhållits på dessa djup mot förmodat berg (Tyréns 2011, 
Geoteknisk utredning). 

5.4 Tidigare hydrogeologiska utredningar 

Grundvattennivån i området är avläst i 4 grundvattenrör och låg 3,5 m under befintlig markyta i 
de norra delarna för att mot söder minska till 1 m under befintlig markyta vid avläsningstillfället 
(2011-09-06). Vid extraavläsningen (2011-11-01) hade nivån stigit i områdets mitt, oförändrat i 
norr men sjunkit i områdets sydligare del. Ytterligare 2 rör installerades men inget grundvatten 
påträffades. Grundvattennivån varierar under året och kan således komma att stiga under vissa 
perioder (Tyréns 2011, Geoteknisk utredning). 

5.5 Rekommenderad grundläggningsmetod 

Inom området planeras idrotts- och kulturanläggningar samt turism och friluftsområden att 
anläggas. Grundläggning kan utföras ytligt på befintliga fyllningar efter att erfoderlig packning 
enligt AMA anläggning10 utförts, alternativt kan grundläggning ske på naturligt lagrad morän 
eller berg. För konstruktioner med stor last kan kompletterande undersökningar behöva göras. 
Grundläggning skall utföras frostfritt (Tyréns, 2011). 

5.6 ÅF:s rekommendationer 

5.6.1 Grundläggningsmetod 

ÅF stöder tidigare utredningsförslag på grundläggningsmetod.  
 

• Lätta byggnader kan grundläggas direkt i mark på frostfritt djup och erforderlig 
packning. För tyngre byggnader krävs kompletterande undersökningar. 

5.6.2 Miljö 

Inom det undersökta området har sammantaget 41 provpunkter uttagits. I 7 provpunkter har 
föroreningar i halter över riktvärdet för MKM. De provpunkter som överskrider något riktvärde 
framgår av Bilaga 2.  
 
Det är i huvudsak petroleumföroreningar (alifater och aromater) som identifierats i området  
(i halter över både KM och MKM). I de provpunkter föroreningar har identifierats är i huvudsak 
uttagna i närhet av cisterner som finns inom området, men föroreningar förekommer ställvis 
inom området. När cisternerna som finns i området tas bort bör marken saneras.  
 
När ställverket rivs bör marken även i detta område saneras. Föroreningar (främst metaller i 
halter över MKM men även PCB över KM) har identifierats i ytliga jordlager.  
 
Inför rivning av byggnader bör rivningsinventering utföras, d.v.s. byggnaderna inventeras med 
avseende på miljöfarliga material. 
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I samband med att området städas och skrot och dylikt tas bort bör underliggande mark 
kontrolleras. Ytliga föroreningar kan saneras i samband med detta moment.  
 
Inför eventuella saneringsarbeten på fastigheten ska anmälan om saneringsåtgärder göras till 
kommunens miljökontor. Ett miljökontrollprogram bör upprättas inför saneringsåtgärder och en 
oberoende miljökontrollant bör vara på plats under tiden som saneringsarbetena pågår.   
 
Området är utpekat som fritids- och kulturområde. Beroende på vilken typ av markanvändning 
ska gälla för området och vilket riktvärde som ska vara styrande bör platsspecifika riktvärden 
beräknas. Vid beräkning av platsspecifika riktvärden tas hänsyn till bland annat miljörisker, 
hälsorisker, vilken typ av förorening det gäller och spridningsförutsättningar för omgivningen. 
Om schaktningsarbeten ska utföras i områden där föroreningar har identifierats och jord ska 
fraktas bort rekommenderas att en avfallskaraktärisering utförs innan massorna kan 
transporteras till godkänd mottagare.  

6 Område 2a, slamdammen 

 
Figur 3. Område 2a, slamdammen 

6.1 Tidigare och nuvarande verksamhet 

I det röda området som uppgår till 17,3 ha ingår en del (12 ha) av en gammal damm för 
anrikningssand, en s.k. slamdamm där anrikningssand från den tidigare gruvverksamheten 
deponerades under vatten. Området är lokaliserat väster om den nedlagda gruvan (Figur 1). I 
slamdammen har anrikningssanden fått sedimentera under lång tid och på grund av det blivit 
växellagrad. I dammområdets sydliga delar är Kiruna golfbana beläget. (Tyréns 2011, PM 
Miljögeoteknik).  
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6.2 Tidigare miljötekniska utredningar 

Området är undersökt under 2011 av Tyréns, samt 2012 av Ramböll En sammanställning av 
påvisade föroreningar redovisas överskådligt i Bilaga 2. Nedan redovisas tidigare påvisade 
föroreningar.  

6.2.1 Tyréns 2011 

Vid den undersökning som genomfördes 2011 (Tyréns 2011, PM Miljögeoteknik) har 4 
provpunkter uttagits i slamdammen (D3-D5 samt D11.) Jordprover från 3 provpunkter D4-D5 
samt D11 har skickats för kemiska analyser med avseende på metaller. Ett av proverna (D5) 
uttogs torv och i det provet överskreds uppmätta halter av koppar, nickel och vanadin riktvärdet 
för MKM med en faktor som varierade mellan 1,1 och 1,5. Uppmätta halter av kobolt överskred 
riktvärdet för MKM med en faktor 3. Uppmätta halter av kobolt överskred riktvärdet för KM i 
samtliga analyserade prover varav ett av dem är uttaget ytligt (D4).  
 
De höga metallhalterna i torven kan ha naturliga orsaker, eftersom torv fungerar som ett 
naturligt filter där metaller kan fastläggas. 
 
Grundvattenrör har installerats i samtliga borrhål och grundvattenprover har uttagits för kemiska 
analyser med avseende på metaller. En provpunkt D3 har även analyserats på petroleum-
produkter och bekämpningsmedel. Endast låga halter av xylen uppmättes, dock långt under 
Svenska Petroleum Institutet (SPI:s) rekommenderade haltgränser för dricksvatten, ångor i 
byggnader, bevattning, eller miljörisker ytvatten och våtmarker (SPI 2010).  
 

6.2.2 Ramböll 2012 

Från magasinet (längs den planerade sträckningen för E10, ÅF:s anm.) är totalt 19 st jordprover 
inskickade för analys varav 15 st analyserades med avseende på tungmetaller. I 4 av 5 punkter 
(tre för varje metall, totalt 4 st) överskred halterna av Arsenik, Kobolt, Koppar och Nickel 
gränsvärdet för KM. I en mätpunkt på 1,5-2m djup överskreds halten av kobolt gränsvärdet för 
MKM något. Inga halter av alifater, aromater, PAH: er överskrider gränsvärdena för MKM eller 
KM. 
 
Malmen från gruvan i Kiruna innehåller kobolt enligt en undersökning, vilket kan vara 
förklaringen till de förhöjda halterna (Persson, 1985). Då det inte är nödvändigt med schaktning i 
någon större utsträckning så bedöms risken för spridning till liten. Föroreningssituationen 
föranleder inte behovet att vidta några saneringsåtgärder (I förhållande till E10, ÅF:s anm). 
 
Om massorna skall schaktas så överstiger halterna av tungmetaller Naturvårdsverkets 
gränsvärden för ringa risk vid användning av förorenad jord något. Naturvårdsverket anser att 
den möjliga användningen för avfall som överskrider nivåerna för antingen halt eller utlakning 
avgörs efter en anmälan eller tillståndsprövning av verksamheten. Genom domar i 
miljööverdomstolen har en praxis utvecklats så att massor som är förorenade upp till nivåer som 
motsvarar generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) kan användas till 
anläggningsarbeten eller konstruktionsmaterial. 
 

6.3 Tidigare geotekniska utredningar 

Hela området är relativt plant. Generellt vilar fyllning av lerig silt på ett lager torv, som 
underlagras av morän. Under moränen påträffas sten eller berg. I områdets västra delar påträffas 
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förmodad berggrund på djupet 2-3,5 m för att i riktning åt öster öka till ca 11 m djup. De lösa 
sedimentens (lerig silt) mäktighet ökar också i riktning mot öster från som minst 2 m tjocklek till 
som mest 9,5 m tjocklek. Ett lager torv med mäktighet upp till 1,5 m påträffades i vissa borrhål 
och kan antas finnas i stora delar av området, se även kapitel 6.6. Moränen har hög relativ fasthet  
 
I den gamla slamdammen, som omgärdas av en dammvall bestående av grov friktionsjord 
och/eller bergkross, har anrikningssand fyllts på under lång tid och ligger därför i varierande 
skikt. Den innehåller inte något organiskt material, men är vattenmättad. Då dammen togs i bruk 
fylldes slammet direkt på befintlig markyta så den underlagrade torven har successivt belastats, 
vilket gjort att vattnet pressats ut och torvens fasthet har ökat. Enligt siktprov består 
jordmaterialet i slamdammen av lerig silt respektive siltig lera (Tyréns 2011-11-02). 
 
Hela området: Lösa anrikningssediment av sand, silt och lerig silt på torv ovan naturlig morän. 
 
Norra delen (se ritning 101G0202 Tyréns 2013-01-17). Djup till morän 3-6 m. mycket tjälfarligt, 
hög grundvattenyta. Sporadisk torvförekomst, där den finns är den endast någon decimeter 
tjock. 
 
Mellersta delen (se ritning 101G0202 Tyréns 2013-01-17). Djup till morän som mest ca 3 m. 
Mycket tjälfarliga sediment, hög grundvattenyta. Torvlager 0,6-1,4 m tjockt. 
 
Sydöstra delen (se ritning 101G0202 Tyréns 2013-01-17). Djup till morän 3-8 m. Ojämn markyta 
p g a schaktarbeten. Mycket tjälfarligt. Torvlager ca 0,3-1 m tjockt. 
 
Inom ramen för framtagandet av föreliggande rapport har en 3D-modellering av 
anrikningssandens- och torvens utbredning och mäktighet utförts, och redovisas i kapitel 6.6 
nedan. 

6.4 Tidigare hydrogeologiska utredningar 

Grundvattennivån i området är avläst i 3 olika punkter och ligger 0,7-2,5 m under befintlig 
markyta vid avläsningstillfället och vid extraavläsningen 0-0,5 m högre än tidigare avläsning. 
Grundvattennivån varierar under året och kan således komma att stiga under vissa perioder t ex 
vid snösmältning innan tjälen går ur marken. 

6.5 Rekommenderad grundläggningsmetod 

Silt och lera är sättningsbenäget och tjälskjutande. Områdets västra och södra delar medför inga 
större problem ur grundläggningssynpunkt, djupet till berg är ner till 3,5 m. Där kan 
fyllnadsmassor (anrikningssand) utgörandes av silt och lera schaktas bort för grundläggning 
direkt på berg, alternativt sker grundläggning på plintar direkt på bergytan. Områdets norra och 
östra delar, framförallt ett parti fyllnadsmassor (anrikningssand) i sydöstra delen har så stor 
mäktighet av lerig silt att det skulle utgöra ett problem för grundläggning (Tyréns 2011,-11-02).  
 
Torvlagret bör inte utgöra något problem så länge det ligger 4-5 m under fyllning och under 
grundvattenytan då succesiv och långvarig belastning pressat samman torven till en kompakt 
”kaka”. Exempel på projekt där torv lämnats kvar är bangården i Abisko, CB-dammen i Kiruna, 
hela stambanan där torven var tillräckligt konsoliderad för att vara stabil. Hoppressad torv får 
hög skjuvhållfasthet och kan betraktas som fast kohesionsjord. Under normala förhållanden är 
förbelastning eller överlast ett effektivt sätt att undvika sättningar i framtiden. Baserat på 
erfarenhet antas att de primära sättningarna i anrikningssanden utvecklas relativt snabbt efter 
pålastning då de växellagrade materialets portryck snabbt sjunker vid belastning. Beroende på 
mäktigheten på pålastat material rekommenderas förbelastning under 3-6 månader. Inför 
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projektering behövs fler undersökningar göras för varje objekt som ska byggas. Skulle 
förbelastning eller överlast visa sig vara olämpligt finns andra metoder såsom pålning. Även 
pålning kräver ytterligare geoteknisk utredning. Grundläggning skall utföras frostfritt (Tyréns 
2011-11-02). 

6.6 Modellerad mäktighet av anrikningssand och torv  

För att ge en visuell bild av anrikningssandens och torvskiktets mäktighet, samt kunna beräkna 
volymer har ÅF med hjälp av en markmodell (nationella höjddatabasen, Lantmäteriet 2013) och 
tidigare utförda geotekniska markundersökningar (Tabell 2) i området skapat en 3D-modell av 
den del av slamdammen som undersökts. Samtliga borrpunkter i tillgängligt underlagsmaterial 
(se Tabell 1) där jordartsbestämning utförts i det aktuella området har infogats i modellen. I figur 
4 och figur 5 nedan visas anrikningssandens och torvens mäktighet i det aktuella området. I figur 
6 visas totalt djup ner till naturlig morän. I ritning S001-S003 redovisas ovan beskrivna modeller i 
större format. 
 
Ett så stort område som möjligt har modellerats för att ge en så heltäckande bild av markför-
förhållandena som möjligt i och omkring det område som är planerat för centrumbebyggelse. I 
redovisningen av volymer anges volymer för både hela det modellerade området och för det 
område som är angivet som planerad bebyggelse.  
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Figur 4: Modell av anrikningssandens mäktighet.  

Anrikningssandens mäktighet (figur 4) i det modellerade området varierar mellan ca 1-2 m i den 
norra delen till nära 9 m i en liten del i öster. I huvuddelen (88 %) av den del av området som är 
angiven som planerad centrumbebyggelse understiger anrikningssandens mäktighet 5 m. Den 
totala volymen anrikningssand i det modellerade området uppgår till ca 550 000 m3, och för den 
del av området som är angiven som planerad centrumbebyggelse är volymen ca 410 000 m3. 
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Figur 5: Modell av torvlagrets utbredning och mäktighet. 

Modellen av torvlagret som underlagrar anrikningssanden (figur 5) visar att torv inte alls 
förekommer i den nordligaste delen av området och att de mäktigaste lagren (upp till 1,4 m) 
finns i tre linser i de östra och sydvästra delarna av området.  
 
Den totala volymen torv i det modellerade området uppgår till ca 70 000 m3, och för den del av 
området som är angiven som planerad centrumbebyggelse är volymen ca 57 000 m3. 
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Figur 6: Modellerat djup till naturlig morän. 

I figur 6 ovan visas en modell av det totala djupet från markytan till naturlig morän. Som minst 
mindre än 1 m till dryga 2 m i den norra delen, och upp till närmare 10 m i den östra delen, där 
både anrikningssanden och torven har stor mäktighet.  

6.7 ÅF:s rekommendationer 

6.7.1 Grundläggningsmetod 

Grundläggning på anrikningssand ovan torv förutsätter att grundvattenytan i området även i 
framtiden kan bibehållas ovan torven. Då detta med hänsyn till framtida utveckling av 
gruvverksamheten i området ter sig som svårt att säkerställa på lång sikt, delar inte ÅF tidigare 
utredares uppfattning att det är tillrådligt att grundlägga byggnader där torv förekommer. ÅF 
rekommenderar därför att:  
 

• All anrikningsand och torv grävs bort där byggnader ska grundläggas.  
• Om man kan acceptera en viss risk för framtida sättningar kan torv och anrikningssand 

lämnas kvar och förbelastas i områden där enbart gatu och VA-stråk skall anläggas. 
 
Möjligheter till återanvändning och nyttiggörande av siltig anrikningssand och torv diskuteras 
vidare i kapitel 12. 

6.7.2 Miljö 

Området är utpekat som centrumbebyggelse. Endast låga halter (>KM) av metaller har 
identifierats i uttagna prover i anrikningssanden, förutom i Rambölls undersökning längs E10:s 
planerade sträckning, där halter över KM uppmätts i totalt fyra punkter på 0,5-7 m djup. I en av 
dem översteg halten av kobolt även MKM på 1,5-2 m djup. Provpunkternas placering visas i figur 
7 nedan. 
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Figur 7 Placering av provpunkter Ramböll 2012. 

 
I torv har metaller identifierats i halter över riktvärdet för MKM. Torv fungerar som ett naturligt 
filter och kan normalt innehålla höga halter av metaller. De provpunkter som överskrider något 
riktvärde framgår av Bilaga 2. Enligt Geochemical Atlas of Europe (Tyréns 2011, PM 
Miljögeoteknik) har området naturligt höga bakgrundshalter av kobolt.  
 
Baserat på den genomförda provtagningen av mark och grundvatten bedöms området inte vara 
förorenat av sådan art att åtgärder bör vidtas ur miljösynpunkt. Men på grund av anriknings-
sandens tjälfarlighet och risk att torven bryts ner vid syresättning (vid grundvattensänkning) 
rekommenderar ÅF att massorna ska schaktas bort.  
 
I det fall annan lösning än ÅF:s rekommendationer vidtas bör inte områden med ytligt påvisade 
föroreningar användas för områden för odling av livsmedelsväxter eller för byggande av 
bostäder och förskolor, i övrigt medför halterna inga begränsningar av markanvändningen. 
 
Om schaktningsarbeten ska utföras i områden där föroreningar har identifierats och jord ska 
fraktas bort rekommenderas att en avfallskaraktärisering enligt NFS 2004:10 utförs så att 
massorna kan transporteras till godkänd mottagare.  
 
Så som konstateras i Ramböll 2012 så bör, om förorenade massor skall återanvändas, detta 
föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten, där det görs en bedömning om vilka 
användningsområden som kan komma i fråga eller om jorden bör deponeras. 
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7 Område 2b, Stenaområdet 

 
Figur 8. Område 2b, Stenaområdet. 

7.1 Tidigare och nuvarande verksamhet 

Området består av industrimark med hårdgjorda och grusade ytor. Inom området finns flertalet 
byggnader. Vägverket (numera Trafikverket) har ägt fastigheten Industrin 9:11 sedan 1964 fram 
till 2006. Tidigare fanns där en vägstation med bl.a. serviceverkstad, oljeförråd, tvätt- och 
smörjhall och cisterner. 2006 avvecklade Vägverket sin verksamhet och genomfördes en sanering 
av petroleumföroreningar ner till riktvärdet för MKM. Idag bedriver Stena Stål och Stena 
Recycling verksamhet på området.  
 
Berörda fastigheter 
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7.2 Tidigare miljötekniska utredningar 

Området är undersökt under 2011 av Tyréns. Nedan redovisas resultatet av den undersökningen. 
En sammanställning av påvisade föroreningar redovisas överskådligt i Bilaga 2.  

7.2.1 Tyréns 2011 

En miljögeoteknisk undersökning har genomförts under 2011 inom Stenaområdet. Sammantaget 
är 6 borrpunkter (S1-S6) utförda i området varav analyser har skett i ytliga prover i punkterna S1-
S5 och på en djupare nivå i provpunkt S6. I provpunkt S1 (nivå 0,5-1 m under markytan) 
identifierades den tyngre fraktionen av alifater (C16-C35) och PAH-H halter som ligger i nivå med 
riktvärdet för KM. I provpunkt S4 identifierades kobolt i halter motsvarande riktvärdet för KM 
(Tyréns 2011, PM Miljögeoteknik).  
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Inga föroreningar identifierades i sådana halter som föranleder några saneringsåtgärder inom 
Stenaområdet, men med tanke på den verksamhet som bedrivits på området kan det inte 
garanteras att inga mindre föroreningar trots allt finns på området. I samband med rivnings- och 
schaktningsarbeten på fastigheten bör någon form av kontrollprogram upprättas, speciellt vid 
eventuell rivning av cisternhus, oljeavskiljare och verkstad (Tyréns 2011, PM Miljögeoteknik). 

7.3 Tidigare geotekniska utredningar  

Området som i nuläget är en industrifastighet består i den västra delen av fyllning ovan naturligt 
lagrad sandig siltig morän med hög till mycket hög lagringstäthet. Fyllningens tjocklek varierar 
markant inom den västra delen av området och består av alltifrån 0,3 m till 3,4 m tjockt grusig 
sand (Tyréns 2013-02-15). 
 
I den mittersta delen av området består jorden överst av fyllning, i fältprotokoll för 
undersökningspunkt S1 noterades 2 m tjock grusig sand. Under fyllningen påträffades 1 m tjock 
torv i samma punkt. Enligt tolkning av terrängen så bestod jorden av myrmark innan ytan 
exploaterades. Därunder ligger naturligt lagrad sandig siltig morän med bedömd hög till mycket 
hög lagringstäthet (Tyréns 2013-02-15). 
 
Områdets östra del gränsar mot dammvallens sydvästra hörn och består av myrmark utan 
ovanliggande fyllningar. Torven i myrmarken bedöms vara 0,5-1,0 m tjock. Under torven bedöms 
naturligt lagrad sandig siltig morän ligga med hög till mycket hög relativ fasthet (Tyréns 2013-
02-15). 

7.4 Tidigare hydrogeologiska utredningar 

Grundvattenytan ligger ca 1,5 m under markytan (Tyréns 2011-11-01). 

7.5 Rekommenderad grundläggningsmetod 

På den västra delen i område 2b kommer byggnader att grundläggas på antingen grusig 
sandfyllning eller på naturligt lagrad sandig siltig morän. Byggnader med maximalt 3 våningar 
kan plattgrundläggas på den grusiga sandfyllningen (baserat på den vetskap om fyllningen som 
finns i dagsläget). Om tyngre byggnader ska föras upp krävs ytterligare geotekniska 
undersökningar. I den underliggande naturligt lagrade sandiga siltiga moränen (bedömd hög till 
mycket hög lagringstäthet) kan tunga byggnader plattgrundläggas (Tyréns 2013-xx-xx).  
 
I den mellersta delen av område 2b underlagras grusig sandfyllning av torv. I detta område kan 
lätta enplansbyggnader grundläggas ytligt på stora utbredda plattor. Byggnader med källarplan 
ska undvikas. Om tyngre byggnader utan källarplan ska grundläggas måste torvens beskaffenhet 
utredas vidare innan grundläggning kan tillåtas (Tyréns 2013-xx-xx).  
 
I den östra delen i område 2b måste grundläggning ske med grundförstärkning. Urgrävning av 
torven ska undvikas. Vid urgrävning ned till fast botten kan vattenvägar öppnas upp från 
slamdammen. Detta innebär att torven i slamdammen hamnar ovanför grundvattenytan med risk 
för att torven syresätts och bryts ner (Tyréns 2013-xx-xx).  
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7.6 ÅF:s rekommendationer 

7.6.1 Grundläggningsmetod 

Om ÅF:s rekommendationer i kap 6.7, d v s att byggnader inte grundläggs där torv förekommer 
under anrikningssand i sandmagasinet följs, behöver inte eventuell risk för grundvattensänkning i 
sandmagasinet vid urgrävning av torv, enligt Tyréns 2013 rekommendation ovan i kap 7.5, 
beaktas. ÅF rekommenderar därför följande: 
 

• Schakta bort torven där byggnader skall grundläggas.  
• Torv kan eventuellt ligga kvar under gatu- och VA-stråk efter förbelastning. 

7.6.2 Miljö 

Föroreningar har inte identifierats i sådana halter som föranleder några saneringsåtgärder inom 
Stenaområdet, men med tanke på den verksamhet som bedrivits på området kan det inte 
garanteras att inga mindre föroreningar trots allt finns på området.  
 
Inför rivning av byggnader bör rivningsinventering utföras, d v s byggnaderna inventeras med 
avseende på miljöfarliga material,  speciellt vid eventuell rivning av cisternhus, oljeavskiljare och 
verkstad. 
 
Inför eventuella saneringsarbeten på fastigheten ska anmälan om saneringsåtgärder göras till 
kommunens miljökontor. Ett miljökontrollprogram bör upprättas inför saneringsåtgärder och en 
oberoende miljökontrollant bör vara på plats under tiden som saneringsarbetena pågår.   
 
Om schaktningsarbeten ska utföras i områden där föroreningar har identifierats och jord ska 
fraktas bort rekommenderas att en avfallskaraktärisering utförs så att massorna kan transporteras 
till godkänd mottagare. 

8 Område 2c och 2d, området längs 
linbanevägen 

Det nya stadshuset planeras byggas inom område 2d på fastigheten Linbanan 1.  
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Figur 9. Område 2c och 2d, område längs linbanevägen. 

8.1 Tidigare och nuvarande verksamhet 

Berörda fastigheter 
INDUSTRIN 9:8 2 
LINBANAN 1 
KRATTAN 1 
HARVEN 1 
KIRUNA 1:173 
INDUSTRIN 9:7 

8.2 Tidigare miljötekniska utredningar 

Området är indelat i delområdena 2c -villa med åkeri, 2d – bensinstation, asfaltverk, betong-
fabriken samt Metso måleri. Inom den fastighet som det nya stadshuset ska byggas har 
fastighetsbeteckningen Linbanan 1. I Linbanan 1 ingår asfaltverk, betongfabriken och Metso 
måleri. En sammanställning av påvisade föroreningar redovisas överskådligt i Bilaga 2. Nedan 
redovisas identifierade föroreningar områdesvis inom område 2c och 2d.  

8.2.1 Område 2c, villa med åkeri, Tyréns 2011 

En miljögeoteknisk undersökning har genomförts under 2011 inom fastigheten. Sammantaget är 
2 borrpunkter (M10-M11) utförda i området där det tidigare oljefat har förvarats. Provpunkt M10 
är satt bakom en garagebyggnad på fastigheten. Analys har skett i ytliga prover i båda 
provpunkterna och på en djupare nivå i provpunkt M10 (1-1,5 m under markytan). I  provpunkt 
M11 (båda nivåerna) identifierades PAH-M och PAH-H halter som överskrider riktvärdet för KM 
med en faktor 3 respektive 6. I övrigt detekterades resterande analyserade parametrar i halter 
under riktvärdet för KM (Tyréns 2011, PM Miljögeoteknik).  
 
Om området kring garaget ska användas för känslig markanvändning bör den förorenade jorden 
grävas bort (Tyréns 2011, PM Miljögeoteknik). 
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8.2.2 Område 2d, bensinstation, Tyréns 2011 

Fastigheten Harven 1 är sanerat i SPIMFABs regi under 2005 (Carl Bro (nuvarande Grontmij) 
2005). Åtgärdsmålet var då att föroreningar som överskred dåvarande riktvärde för MKM skulle 
schaktas bort. Analyser av prov uttaget 4 m under markytan visade att uppmätta halter av 
bensen riktvärdet för MKM (Tyréns 2011, PM Miljögeoteknik). Inga analysprotokoll har varit 
tillgängliga inom ramen för denna utredning varför analyserade halter inte är kända.  

8.2.3 Område 2d, asfaltverk, Tyréns 2011 

En miljögeoteknisk undersökning har genomförts under 2011 inom fastigheten. Sammantaget är 
8 borrpunkter (A1-A8) utförda i området och analyser har skett med avseende på petroleum-
produkter, PAH och metaller. I borrpunkterna A7 och A8 är grundvattenrör monterade och 
prover uttagna för analyser (Tyréns 2011 PM Miljögeoteknik). 
 
Från området vid asfaltverket har förhöjda halter av oljeämnen påträffats i punkterna A1, A4 och 
A7. I punkten A1 som är borrad på en uppställningsplan där fat m.m. förvaras noterades lukt av 
bränsle som avklingade på djupet. Även laboratorieanalyserna visade på avtagande halter på 
djupet. Petroleumämnen fanns i halter över riktvärdena för KM men under värdena för MKM från 
ytan ner till ca 2 meters djup. PAH-H ligger över riktvärdet för MKM i provet mellan 0,5 och 1 
meter under markytan. I nivån 1,5-2 m under markytan i samma provpunkt identifierades även 
där PAH-H men i halter över riktvärdet för KM. I A7 påträffades förhöjda halter av de tyngsta 
alifaterna. Över KM men under MKM. I ett prov i punkten A8 påvisades förhöjda halter av kobolt 
och koppar. Halterna ligger i nivå med riktvärdet för KM och hittades i ett prov med inblandning 
av torv. Metaller fastläggs ofta i torv vilket gör att torv kan ha naturligt höga metallhalter. Inga 
förhöjda halter har identifierats i de två grundvattenrör som är satta i området (Tyréns 2011, PM 
Miljögeoteknik).  

8.2.4 Område 2d, betongfabriken, Tyréns 2011 

En miljögeoteknisk undersökning har genomförts under 2011 inom fastigheten. Sammantaget är 
4 borrpunkter (B1-4) satta i området och analyser har skett med avseende på petroleum-
produkter, PAH och metaller. I provpunkt B3 är ett grundvattenrör monterat och prov är uttaget 
för analys med avseende på petroleumprodukter, PAH och metaller (Tyréns 2011, PM 
Miljögeoteknik). 
 
Proven från betongfabriksområdet visar till största delen på låga föroreningshalter. Ett prov (B1 
1-1,5 m) visar på en arsenikhalt som tangerar riktvärdet för MKM. I provet noterades trärester 
och den förhöjda arsenikhalten kommer sannolikt från impregnerat trä i fyllningsjorden. I samma 
provpunkt visar ett ytprov på en kobolthalt över riktvärdet för KM. Analyserat grundvattenprov 
visar endast på låga metallhalter. Även övriga PAH:er kunde detekteras i provet men i låga halter 
(Tyréns 2011, PM Miljögeoteknik). 

8.2.5 Område 2d, Metso måleri, Tyréns 2011 

En miljögeoteknisk undersökning har genomförts under 2011 inom fastigheten. Sammantaget är 
7 borrpunkter (M1-M7) utförda i området. I borrpunkt M6 har ett grundvattenrör monterats. 
Prover från 6 av provpunkterna har analyserats med avseende på petroleumprodukter och i 
dessa prover har inga halter identifierats över rapporteringsgränsen för analysmetoden. Prov för 
metallanalyser har uttagits från 5 provpunkter. I två av proverna överskrids riktvärdet för KM för 
kobolt, krom, koppar och nickel. Analyserat grundvattenprov visar inte på några förhöjda halter 
av petroleumföroreningar eller metaller (Tyréns 2011, PM Miljögeoteknik). 
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8.2.6 Fastigheten Linbanan 1, Norconsult 2013 

Inom fastigheten Linbanan 1 ligger område 2d, asfaltverk, betongfabriken och Metso måleri, som 
även undersökts av Tyréns, se ovan. Under 2013 har Norconsult genomfört en miljöteknisk 
markundersökning av fastigheten. I undersökningen har provtagning utförts med skruvborr i 11 
provpunkter (maximalt 3 m under markytan) och med provgropar i 9 provpunkter (2,5 m under 
markytan). Ett grundvattenrör är installerat på fastigheten. Provtagningen har varit utformad för 
att dels göra jordartskaraktärisering i området för planerat stadshus med anslutande torg och 
dels ge en generell bild av föroreningssituationen i övriga delar av fastigheten. 26 jordprover har 
analyserats med avseende på metaller och PAH. I fyra analyserade prover låg uppmätta halter av 
metaller i nivå med eller över riktvärdet för KM, två av dessa prover är uttagna i det området 
stadshuset planeras. I dessa provpunkter är det arsenik respektive koppar och zink som över-
skrider riktvärdet för KM och det är där stadshuset ska uppföras. De två andra proverna är 
uttagna i den östra delen av området i samma provpunkt på två olika nivåer och det är kobolt 
som överskrider riktvärdet för KM. I det grundvattenprov som uttogs har inga förhöjda 
föroreningshalter identifierats (Norconsult 2013).  
 
I det område där stadshuset planeras att uppföras indikerar resultaten av markundersökningen 
att jorden inte skulle innehålla föroreningshalter som förhindrar planerad markanvändning, d v s 
MKM. Om däremot markanvändningen förändras till att omfatta bostäder eller annan 
användning som motsvarar KM måste detta dock omvärderas (Norconsult 2013).  
 
I denna utredning föreslås att kompletterande riktade provtagningar utförs i utfyllnadsområdet i 
östra delen av fastigheten eftersom jordmassorna bedöms vara mer heterogena där än på 
industridelen av fastigheten (Norconsult 2013). 

8.3 Tidigare geotekniska utredningar 

Större delen av området är utfyllt med grusig sand/stenig grusig sand. Fyllningen, som har en 
varierande tjocklek på mellan 1 och 2 m, underlagras av sandig siltig morän med en mäktighet av 
3-6 m och vilar på förmodat berg på djupet 4-7 m, utom i en punkt där djupet till berg endast 
var 2 m. I vissa borrhål påträffades torv mellan fyllning och morän, som mest 2,5 m tjockt lager 
torv (Tyréns 2011, Geoteknisk beskrivning). 
 
Jordlagren i det område där stadshuset ska uppföras är mycket fast lagrade enligt utförda 
trycksonderingar. Jordlagerföljden i det området består i huvudsak av:  
 

• Asfalt/fyllnadsmaterial till ca 0,5 m djup. 
• Grusig morän till ca 2-3 m djup. 
• Siltig morän till ca 5-7 m djup. 
• Berg. 

 
Eftersom området där det nya stadshuset är planerat består av fastmark och marklutningen är 
flackare än 1:10 bedöms stabiliteten vara tillfredställande utan att några stabilitetsberäkningar 
behöver utföras (Norconsult 2013). 
 
I det gräsbelagda området öster om det planerade stadshuset bedöms jordlagren bestå av 
(Norconsult 2013):  
 

• Torv/mulljord till ca 0-4 m djup. 
• Siltmorän till ca 6-7 m djup. 
• Berg. 
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8.4 Tidigare hydrogeologiska utredningar 

Grundvattenytan fluktuerar under året beroende på nederbördsmängd och påverkas lokalt av 
topografiska-, vegetations- och jordlagerförhållanden. Den övre grundvattenytan bedöms dock 
under stora delar av året ligga mellan 2-4 m under befintlig markyta (Norconsult 2013). 

8.5 Rekommenderad grundläggningsmetod 

I området där det planerade stadshuset ska uppföras visar sonderingarna på bergfritt djup ned 
till cirka 6 m utan större variationer. Grundläggning bedöms kunna utföras med platta på mark. 
Detta förutsätter dock att på de delar av området där torv och andra lösa jordar påträffas grävs 
ur och ersätts med väl packad friktionsjord (Norconsult 2013).  
 
Om det uppstår svårigheter med att urskilja organisk eller lös jord ska erfaren geotekniker utföra 
schaktbottenbesiktning (Norconsult 2013).  
 
I området förekommer jordar med hög siltandel, vilket innebär risk för tjällyftning som skall 
beaktas vid grundläggning. Vid schaktning skall också hänsyn tas till de siltiga jordarnas flyt-
benägenhet. Schaktning kan utföras med släntlutning 1:1 för schakter ner till 1 m djup, 1:2 för 
schakter i friktionsjord ned till 3 m djup (Norconsult 2013). 

8.6 ÅF:s rekommendationer: 

8.6.1 Grundläggningsmetod 

ÅF delar slutsatserna gällande grundläggning i Norconsults undersökning. En mer detaljerad 
beskrivning av ÅF:s rekommendationer gällande grundläggning av stadshuset och närliggande 
områden redovisas i rapport ÅF 2013-08-12. 

8.6.2 Miljö 

Området är utpekat för centrumbebyggelse. Av de analyserade proverna inom område 2c-2d är 
det bara ett prov (A4) som har identifierats i halter över riktvärdet för MKM. Provet är uttaget 
0,5-1 m under markytan i område 2d med asfaltverk. De provpunkter som överskrider något 
riktvärde framgår av Bilaga 2. 
 
Områden med ytligt påvisade föroreningar bör inte användas för odling av livsmedelsväxter eller 
vid bostäder och förskolor, i övrigt medför halterna inga begränsningar av markanvändningen. 
 
Inför rivning av byggnader bör rivningsinventering utföras, d v s byggnaderna inventeras med 
avseende på miljöfarliga material. 
 
Inför eventuella saneringsarbeten på fastigheterna ska anmälan om saneringsåtgärder göras till 
kommunens miljökontor. Ett miljökontrollprogram bör upprättas inför saneringsåtgärder och en 
oberoende miljökontrollant bör vara på plats under tiden som saneringsarbetena pågår.   
 
Om schaktningsarbeten ska utföras i områden där föroreningar har identifierats och jord ska 
fraktas bort rekommenderas att en avfallskaraktärisering utförs så att massorna kan transporteras 
till godkänd mottagare. 
 
ÅF bedömer att några ytterligare undersökningar inom området inte är nödvändiga.  



RAPPORT 2014-04-02 34 (44) 

 

rapport_stadsomvandlingen kiruna_reviderad_14_04_02 

Miljörisker med stadshus med källare 

Om det nya stadshuset byggs med källare kommer det sannolikt att bildas en ”sänktratt” i 
närområdet. Detta innebär att det finns risk för kontaminering av förorenat inströmmande 
grundvatten från det industriområde som är lokaliserat söder om området för det nya 
stadshuset.  
 
Ett antal fastigheter inom industriområdet, som är beläget söder om Malmvägen och tillika söder 
om området för Kirunas nya stadskärna, är MIFO-inventerade och riskklassade (Länsstyrelsen 
Norrbottens län 2012). Läget på dessa fastigheter framgår av Bilaga 2 där fastigheter som 
tilldelats riskklass 2 är färgmarkerade med rött och de som tilldelats riskklass 3 med orange. 
Dessa fastigheter bedöms vara potentiella källor till spridning av föroreningar via grundvatten. 
Det kan inte uteslutas att det bedrivits annan verksamhet än de som redovisas nedan. Det finns 
inga tillgängliga uppgifter som tyder på att någon av nedan fastigheter är vidare utredda. De 
fastigheter som berörs och tillika potentiell källa till förorening har riskklassats enligt riskklass 2 
respektive riskklass 3 och är följande:  
 
Stickspåret: Fastigheten Industrin 9:7, riskklass 2.  
(~1960-~1995) Stickspår för oljelossning av bland annat eldningsolja och dieselolja. Olja har 
transporterats i ledningar under Lastvägen till varje fastighet i kvarteret Cisternen samt via 
direktlossning till tankbilar. Bolag såsom Svenska Gulf, Nynäs Petroleum, Kiruna LBC och Esso har 
använt stickspåret.  
Potentiell förorening: Petroleumprodukter. 
 
Oljedepå: Fastigheten Cisternen 1, 2, 4-5, riskklass 2. 
(~1960-~1995) Ett antal olika cisterner finns/har funnits, rörinstallationer och en påfyllnadsplats 
på fastigheten. Två cisterner installerades 1960 då oljedepåerna togs i bruk, och övriga tre togs i 
drift 1977. Underjordiska ledningar är dragna mellan stickspår och fastighet. Verksamhetsutövare 
har varit Svenska Gulf (1960-1976), Nynäs Petroleum (1976-1982) samt Lastbilscentralen i Kiruna 
AB (1982-1999). 
Potentiell förorening: Petroleumprodukter.  
 
Kiruna begagnade Bildelar AB: Fastighet Hjulet 3, riskklass 3. 
(Pågående) Skrotverksamhet från 1970-talet med demontering och tömning av bildelar ovanför 
skrotplatta. 
Potentiell förorening: Petroleumprodukter, kylarvätska, metaller. 
 
Kiruna Bildemontering AB: Fastighet Vibratorn 5, riskklass 3. 
(1972-1993) Demontering samt tömning av bildelar ovanför skrotplatta. En ritning över 
fastigheten från 1977 markerar platsen för en skrotplatta samt ett förråd med varma och kalla 
utrymmen, omklädningsrum samt ett mottagningsrum för kunder. Idag finns varken förråd, 
skärmtak eller skrotplatta kvar och på fastigheten finns idag en terminal från vilken Alviks Trafik 
bedriver distributions- och speditionsverksamhet. 
Potentiell förorening: Petroleumprodukter, kylarvätska, metaller. 
 
Laaksonens Svets- Spräng- och Borr: Fastigheterna Omkopplaren 5, Omkopplaren 6 samt 
Industrin 9:7, riskklass 3 
(~1970-2000) Fastigheten har nyttjats som upplag för diverse fordon och skrot. Marken är till 
stora delar missfärgad och uttjänta fordon samt otäta behållare misstänks ha stått uppställda 
under lång tid. 
Potentiell förorening: Petroleumprodukter. 
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9 Område 2e, vid gruvområdet 

 
Figur 10. Område 2e, vid gruvområdet. 

9.1 Tidigare och nuvarande verksamhet 

Området är beläget mellan det gamla gruvområdet och den gamla banvallen (numera skoterled). 
Det finns inga tillgängliga uppgifter om vilken typ av verksamhet som tidigare bedrivits inom 
området.  
 
Berörda fastigheter 
TUOLLUVAARA 1:1 
LINBANAN 1 
TUOLLUVAARA 1:22 
KIRUNA 1:173 

9.2 Tidigare miljötekniska utredningar 

En provpunkt är uttagen inom området men inga kemiska analyser är genomförda. I 
angränsande områden TGA-området, område 2d och banvallen har däremot miljötekniska 
undersökningar genomförts.  

9.3 Tidigare geotekniska utredningar 

Under 0,2-1,5 m fyllning av grus eller ett tunt växtskikt har sandig siltig morän påträffas med en 
mäktighet på upp till 13 m. Moränen vilar i sin tur på förmodad berggrund på ett djup på 8-13 m 
(Tyréns 2011, Geoteknisk beskrivning). 
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9.4 Tidigare hydrogeologiska utredningar 

Det har inte genomförts någon hydrogeologisk utredning inom området. I en provpunkt i 
intilliggande område, TGA har grundvattennivån uppmätts till +458,1 m (1,2 m under markytan) 
(Tyréns 2011, Geoteknisk beskrivning).  

9.5 Rekommenderad grundläggningsmetod 

På utfyllda ytor kan byggnader grundläggas på antingen grusig sandfyllnad eller på sandig siltig 
moränfyllning. Baserat på rådande vetskap om markens egenskaper kan byggnader om maximalt 
3 våningar plattgrundläggas. För att andra tyngre byggnadstyper krävs ytterligare geotekniska 
undersökningar (Tyréns 2013-xx-xx). 

9.6 ÅF:s rekommendationer: 

9.6.1 Grundläggningsmetod 

ÅF delar slutsatserna angående grundläggning i rapport Tyréns 2013-xx-xx. Dock måste hänsyn 
tas till att befintlig mark är tjällyftande, varvid grundläggning ska ske på frostfritt djup. 

9.6.2 Miljö 

Eftersom området inte är tidigare undersökt bör en miljöteknisk markundersökning utföras inom 
området.  

10 Område 3a, skjutbaneområdet 

Inom gula områden (se Bilaga 1) planeras bostäder/villaområden. Området som är beläget norr 
om kyrkogården och sträcker sig norrut med Kurravaaravägen som begränsning i väster. 
Området ligger utanför centrala Kiruna, mellan Kurravaaravägen och Tuolluvaara gruvområde. 
Öster om området finns Tuolluvaara gruv- och industriområde, söder om området ligger 
kyrkogården och ett industriområde. Norr om området finns naturmark med främst 
fjällbjörkskog och våtmarker. Närmast väster om Kurravaaravägen ligger det tidigare 
jägarskoleområdet som sanerades under 2004 (Carl Bro 2004). 
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Figur 11. Område 3a, skjutbaneområdet. 

10.1 Tidigare och nuvarande verksamhet 

På området finns i dagsläget några delvis belagda vägar. Inom området på fastigheten 
Jägarskolan 8:1 ligger Kiruna Skjutbana (Länsstyrelsen Norrbottens län 2012). Verksamheten har 
varit i drift sedan 1954 och är fortfarande i drift. På området planeras bostäder. 
 
Berörda fastigheter 
JÄGARSKOLAN 8:5 
JÄGARSKOLAN 8:1 
INDUSTRIN 9:8 
KIRUNA 1:17 

10.2 Tidigare miljötekniska utredningar 

Fastigheten Jägarskolan 8:1 är MIFO-fas 1 inventerad och har tilldelats riskklass 3 (måttlig risk). 
Förväntade föroreningar inom fastigheten bedöms vara bly och PAH. Fram till mitten av 1980-
talet användes stenkolstjära eller stenkolstjärbeck vilket innehåller polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH) som bindemedel i lerduvor. Lerduvor bestod av ca 15-20 % stenkoltjära. Rester av 
lerduveskytte har noterats både i kulfången och i själva skyttebanan (Länsstyrelsen Norrbottens 
län 2012). 
 
Området är undersökt under 2012 av Tyréns. En sammanställning av påvisade föroreningar 
redovisas överskådligt i Bilaga 2. Nedan redovisas tidigare påvisade föroreningar. 
 

10.2.1 Tyréns 2012 

En miljögeoteknisk undersökning av skjutbaneområdet är genomförd under 2012 (Tyréns 2012). 
Undersökningen genomfördes med provgropsgrävning i 99 provpunkter varav 400 jordprover 
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har analyserats i fält med XRF-instrument. I tre provpunkter har grundvattenprov uttagits och 
analyserats med avseende på tungmetaller och PAH.  
 
Resultaten av undersökningen visar att området är förorenat med bly och PAH där den största 
delen av föroreningarna är bundna till blyhagel och lerduveskärvor. Sammantaget bedöms ett 
100 000 m2 stort område vara påverkat av hagelskytte av varav ca 25 000 m2 främst är påverkat 
av PAH.  
 
För att kunna använda området kring hagelbanorna för bostadsändamål rekommenderar Tyréns 
att mossa, torv samt de översta centimetrarna av moränen bör tas bort på ett ca 10 ha stort 
område kring hagelskjutbanorna. Massorna ska transporteras till mottagningsanläggning för 
förorenad jord. Området är markerat på ritning i undersökningsrapporten för skjutbanorna. På 
ytor som inte ska användas för bostadsändamål inom det planerade bostadsområdet, t ex vägar, 
parkeringar, snöupplag, grönytor m m, är det inte självklart att bortgrävning av förorenat skikt 
krävs. Detsamma gäller för ytor som ska täckas av annat jordlager. Bedömning om hur dessa ytor 
ska hanteras måste göras från fall till fall och även långsiktig påverkan måste vägas in. Även 
åtgärder för kulvapenskjutbanorna är beskrivna i undersökningsrapport för skjutbanorna. Alla 
kulfång tas omhand och på älgskyttebanan och viltmålsbanan tas även skyddsvallar för skjutmål 
omhand. På pistolskyttebanan krävs även avbaning av ytjord mellan skjutplats och kulfång. På 
viltmålbanan rekommenderas ytterligare provtagning vid skjutplatsen i samband med 
saneringsarbetet. För övriga områden på kulvapenskjutbanorna bedöms en noggrann avstädning 
vara tillräcklig. Om mycket lerduverester upptäcks vid avstädningen kan ytjorden behöva banas 
av innan området används för bostäder (Tyréns 2012).  

10.3 Tidigare geotekniska utredningar 

Området utgörs huvudsakligen av moränmark med mindre myrområden. Ytskiktet utgörs av 
skogstorv med en tjocklek av ca 0,1–0,3 m. Torvens mäktighet i myrområdena varierar mellan 
ca 0,2-1,0 m på morän som vilar på berg på djupet 2-4 m (Tyrens 2011, Geoteknisk beskrivning). 
Moränen i området är en sandig siltig morän. Provgropsgrävningen kring hagelbanorna visar på 
stort innehåll av sten och block i moränen (Tyréns 2012). 

10.4 Tidigare hydrogeologiska utredningar 

 
Vid en geoteknisk undersökning 2011 observerades grundvattenytan i öppna borrhål och i 
grundvattenrör på djupet 0,4–1,0 m under markytan i skjutbaneområdet. Övriga observationer 
har gjorts på djupen 0,1–0,4 m under markytan (Tyréns 2011, Geoteknisk beskrivning). 
 
I provgroparna kring hagelbanorna har vatten noterats på ett antal platser trots att groparna i de 
flesta fall inte är djupare än 0,1 m varför grundvattennivån ligger mycket ytligt i området. 
Grundvattenströmningen följer troligen markens lutning och går i östlig-nordöstlig riktning mot 
våtmarker i utkanten av skjutbaneområdet. Norr om skjutbaneområdet finns ett större 
våtmarksområde med en bäck som senare rinner ut i sjön Tuollajärvi (Tyréns 2012). 
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10.5 Rekommenderad grundläggningsmetod 

Inför grundläggning av bostäder rekommenderas att torv schaktas bort och grundläggning görs 
direkt på morän eller berg. För större bostadshus såsom hyreshus kan kompletterande under-
sökningar behöva göras. Grundläggning skall utföras frostfritt (Tyréns 2011, Geoteknisk 
beskrivning). 

10.6 ÅF:s rekommendationer 

10.6.1 Grundläggningsmetod 

ÅF delar slutsatserna angående grundläggning i rapporten Tyréns 2011, Geoteknisk utredning. 

10.6.2 Miljö 

Resultaten av undersökningen visar att området är förorenat med bly och PAH där den största 
delen av föroreningarna är bundna till blyhagel och lerduveskärvor. 
 
En sammanställning av påvisade föroreningar redovisas överskådligt i Bilaga 2. 
 
ÅF delar tidigare utredares rekommendationer med avseende på saneringsåtgärder. 
 
Inför eventuella saneringsarbeten på fastigheterna ska anmälan om saneringsåtgärder göras till 
kommunens miljökontor. Ett miljökontrollprogram bör upprättas inför saneringsåtgärder och en 
oberoende miljökontrollant bör vara på plats under tiden som saneringsarbetena pågår. 
 
Om schaktningsarbeten ska utföras i områden där föroreningar har identifierats och jord ska 
fraktas bort rekommenderas att en avfallskaraktärisering utförs så att massorna kan transporteras 
till godkänd mottagare.  
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11 Område för avfallsanläggning 

Kiruna avfallsanläggning är lokaliserad nordväst om området där Kiruna nya samhälle planeras 
att uppföras inom fastigheterna Kiruna 1:163 och Kiruna 1:1. Inom området finns en deponi där 
sluttäckningen av deponin är påbörjad.  
 

 
Figur 12. Område för avfallsanläggning 

 
På grund av risk för sättningar i deponikroppen avråder ÅF från att uppföra några permanenta 
byggnader på deponin efter att den är sluttäckt. Sättningar kan uppstå på grund av att det 
sannolikt kommer att ske nedbrytning av organiskt material som tidigare deponerats. 
 
I en deponikropp sker biologisk nedbrytning av organiskt avfall. Vid nedbrytning bildas 
deponigaser, bl a metangas som kan ansamlas i ”fickor” inne i deponikroppen. Vid arbete i 
deponikroppar ska stor aktsamhet iakttas på grund av risk för gnistbildning. Gnistbildning kan 
orsaka brand eller explosion om deponigaser antänds. ÅF avråder därför från pålning i den 
sluttäckta deponikroppen samt på grund av att sluttäckningsskikten då penetreras och dess 
funktion förstörs. 
 

12 Möjlighet till återanvändning av 
material inom och utanför området 

Materialåtervinning (resursåtervinning) är att förespråka framför att lägga massor på deponi. 
Nedan ges förslag på några möjliga användningsområden för anrikningssand och torv. Dessa 
behöver dock, om de blir aktuella, utredas ytterligare.  

1:163

´
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Bild: Lina Öhman, ÅF Infrastructure Umeå
Datum: 2013-10-15

Källa: Tyréns, 2011. Metria, 2013.
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12.1 Siltig anrikningssand från sandmagasinet:  

• Anlägga pulkbacke eller motsvarande i närheten av centrum, i grönmarkerat område vid 
TGA, eller vid den nuvarande kommunala deponin. 

 
• Som parkanläggningsjord med inblandning av organiskt material, kompostjord eller 

möjligen torv i den översta delen. 
 

• Siltjordar har egenskaper som mycket tjällyftande och sättningsbenägna jordar. De är 
också flytbenägna vid upptinging och svåra att packa. På grund av dessa egenskaper 
lämpar sig inte den typen av jord vid sluttäckning av deponier utan föregående 
behandling. Siltjord kan stabiliseras med kalk, cement, aska, merit eller en kombination 
av dessa och användas som ballastjord vid t ex väg- eller gatuanläggning, inom eller 
utanför det aktuella området (Väg och Vattenbyggaren 4, 2004). 
 
Siltig jord (i detta fall anrikningssand) som stabiliserats på detta sätt lämpar sig troligen 
även väl som skyddslager vid sluttäckning av exempelvis kommunal deponi och 
gråbergsupplag. Om stabilisering av siltig anrikninggsand blir aktuell måste lämpligt 
stabiliseringsmaterial och förfarande utredas på det specifika material som är aktuellt. 
 

12.2 Torv 

• Eventuellt kan torv blandas in i siltjord från sandmagasinet enligt ovan förslag i kap 
12.1. Torvens metallinnehåll måste beaktas vid utredning av förutsättningarna för sådan 
användning. 

 
• Möjligheten att förädla torv till biobränsle bör utredas. Torvens metallhalt kan eventuellt 

utgöra ett problem vid sådan användning. 
 

• Torv kan stabiliseras med olika typer av inblandning av kalk, cement, merit etc eller en 
kombination av dessa. För att den metoden ska vara lyckosam krävs att torven är 
relativt ytligt belägen och att en noggrann utredning utförs innan planerna realiseras. 
 

13 Kvarstående frågeställningar  

Trots de utredningar som utförts i området kvarstår ett flertal frågeställningar. En central fråga är 
vad som kommer att hända med grundvattennivåerna i området i takt med att staden växer och 
underjordsgruvan utvecklas. Urgrävningar för framtida byggnader, sprickzoner i berggrunden 
och underjordsbrytningen i gruvan kan förväntas medföra en relativt stor påverkan på 
grundvattnet och eventuellt en total avsänkning av grundvattennivåerna. Detta skulle på sikt 
medföra stora konsekvenser för grundläggningen av på ytan belägna byggnader i det fall inga 
åtgärder vidtas för torvlagren. Förändrade grundvattennivåer förändrar vattenkvaliteten i både 
yt- och grundvatten och kan medföra oxidationsprocesser, vilka i sin tur medför nedbrytning av 
torvlager och eventuell vittring av metaller bundna i berggrunden. ÅF konstaterar att det saknas 
en djupgående hydrogeologisk undersökning som beaktar hela området, vilket gör det svårt att 
beräkna vattenbalansen för området och bedöma följderna vid grundläggning.  
 
När en hydrogeologisk modell finns framme för hela det betraktade området och dess 
randpunkter, bör en arbetsgrupp sättas ihop för att diskutera höjdsättningen i området. Input i 
den frågeställningen är dels anslutningspunkter för vatten och avlopp och dels att skapa 
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massbalans i området. Syftet är att skapa möjligheter för en hållbar byggprocess och att kunna 
utnyttja tid för t ex överlast i de områden som är lämpliga för det. Med en väl genomtänkt 
höjdsättning kan också behov av pumpstationer minimeras eller helt undvikas. 
 
I anslutning till det område som utpekas som fritids- och kulturområde (Område 1, TGA) noteras 
att markförhållandena bedöms instabila, även om markrörelserna idag avstannat, och att slukhål 
uppstår i marken (Tyréns 2011). Den instabila marken ligger enligt LKAB inom befintligt stängsel 
runt industriområdet. ÅF anser trots detta att ett rekreationsområde i anslutning till ett område 
där rasrisk föreligger medför en viss förhöjd olycksrisk och att det bör beaktas vid 
detaljplanering. 
 
En frågeställning, som bör diskuteras, är om det finns förutsättningar att utnyttja metangas från 
deponin till att användas för energigas. 
 
 
 
 
  



RAPPORT 2014-04-02 43 (44) 

 

rapport_stadsomvandlingen kiruna_reviderad_14_04_02 

 

14 Referenser 

 
Carl Bro Intelligent Solutions 2004. Sanering av skjutbanor på I22 området Kiruna. 2004-10-21 
 
Länsstyrelsen Norrbottens län 2012. Inventering av förorenade områden i Kiruna kommun. 
Länsstyrelsens rapportserie nr 9/2012. ISSN 0283-9636 
 
Länsstyrelsen Norrbottens län 2004. Beslut -Mineralfyndigheten i Kirunagruvan utgör sådant 
område i Norrbottens län som är av riksintresse avseende ämnen och mineral för landets 
materialförsörjning, vilken länsstyrelsen i Norrbottens län och Kiruna kommun har att bevaka och 
hävda enligt 3 kap. 7§ 2 st. Miljöbalken. Dnr 46-1468/2003. 2004-12-20. 
 
Norconsult 2013. Nya stadshuset, Kiruna PM – Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 
Preliminärversion. 2013-08-23 
 
SWECO 2012. LKAB Miljöteknisk markundersökning, Tuolluvaara industriområde, Kiruna 
kommun.Uppdragsnummer: 1673521000. 2012-12-05 
 
Tyréns 2011. PM Miljögeoteknik 2011-11-02 - Geoteknik och miljögeoteknik för planområde Nya 
Kiruna. Uppdragsnummer: 230234.  
 
Tyréns 2011. Geoteknisk beskrivning 2011-11-02 – Geoteknik och miljögeoteknik för planområde 
Nya Kiruna. Uppdragsnummer: 230234.  
 
Tyréns 2012. Miljöteknisk markundersökning Skjutbanor Kiruna. Granskningshandling 2012-10-
05.  
 
Tyréns 2013. MUR (Markteknisk undersökningsrapport) Geoteknisk undersökning 
stadsomvandlingen Kiruna. 2013-02-15 
 
Tyréns 2013. Översiktligt projekteringsunderlag, Geoteknisk undersökning Stadsomvandlingen 
Kiruna. Förhandskopia. 2013-02-15 
 
Tyréns 2013. Geoteknisk- och miljöteknisk undersökning. Tekniska verken i Kiruna AB 
Stadsomvandlingen Kiruna. Geoteknisk karta Grundläggning. Förhandskopia 13-01-17. Nr: 
101G0202 
 
Ramböll 2012: Kompletterande miljöteknisk provtagning vid Tuolluvaara sandmagasin. 
Trafikverket. 2012-11-09  
 
NFS 2004:10, Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för 
mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall. 
 
Riksintressen 2013, webbaserad karttjänst från länsstyrelserna: http://gis.lst.se/lanskartor 
 
SMHI 2013, Svenskt Vattenarkiv http://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/sjoar-och-
vattendrag/ladda-ner-hydrologiska-data-1.20127 Delavrinningsområden SVAR2012_2 
 
Väg och Vattenbyggaren 4, 2004, tillgänglig: 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-



RAPPORT 2014-04-02 44 (44) 

 

rapport_stadsomvandlingen kiruna_reviderad_14_04_02 

kulturmiljo/planfragor/planeringsunderlag/naturvardsprogram/materialhushallningsprogram/ma
rkstabperlindhvvbygg42004.pdf  
 
ÅF 2013-08-12 ”Stadsomvandlingen Kiruna - ALLMÄNT I OMRÅDET OCH SPECIFIKT OM 
GRUNDLÄGGNING AV STADSHUSET”. 
 



3a

6

6

2a

6

6

3a

1

1

1

6

6
2d

1

2e

1

3b

3a

2b

3
a

3a

2c

G
am

la
 b

anvalle
n

Gamla banvallen

76

93

154

4

3

8

3

2
1

4

3

7

2

3

5

9

2

8

7

6

8

432

3

43

2

2

1

1

1

3

54

2

7

3

1

21
1

1

21

7

6

6

2

5
4

5

2

4

98

3

1

2

1

4 1 432

5 12345

1 2345

6

7

6

8

5

7

6

5

8

4

9

5

2

1

3

5

4

4

2

3

4 8
297

19

1

1

1 1
2

3

4

5

1

1

1
1

1

3

2

1
8

8
29 1

5

4 27 1

7
8

54321 11

2 21 43
3

21
32 567

4

2

7

98

4

7

5

6

6

4

5

4

5

3

4

3

3

2

2

2

1

1

4

55432
1

4

6

3
2

321

1

3
2

784
3

3
42 6 7

6

1
2

5 6

654321

3
2

3
2

3

1

1

1514

24
23

20

26
25

12

11

1110

1211

291218

17

11

16

10

10

1514121110

11

12

1110

21
2214 1216

13

8:2

8:3

9:5

8:4

2>2

9:6 9:9

9:2

9:3

1:4

1:3

1:5

3>1
2>1

9:1

1:6

9:11

9:13

1:22

1:17

DEPÅN

1:1>3

1:1>4

9:8>2

9:8>2

12:13

HARVEN

SPOLEN

SNORRE

HJULET

VAGNEN

KIRUNA

9:10>2

9:10>1

LOMBOLO

LOMBOLO

LINBANAN

MASKINEN

MASKINEN

INDUSTRIN

INDUSTRIN

LASTBILEN

INDUSTRIN

SÄKRINGEN

INDUSTRIN

CISTERNEN

INDUSTRIN

KARLSHUSET

BORGGÅRDEN

SLÄPVAGNEN

OMKOPPLAREN

TUOLLUVAARA

TUOLLUVAARA

TUOLLUVAARA

JÄGARSKOLAN

BAKLASTAREN

Â

0 500 1 000250 Meter

Riktlinjer för
grundläggning av 

nya Kiruna
Bilaga 1

Översiktskarta - områdesindelning

0 10 20 Km

Teckenförklaring

Delavrinningsområden

Riksintresse rennäring

Sankmark

Planerat område

Fritid och kultur

Centrum

Bostäder

Industri (ej undersökt)

Planerad dragning E10

Mynnar i Luossajoki

Ovan Pahtajoki

Lina Öhman

586532

Anders Höök

PROJEKT NR

RITAD AV UPPDRAGSLEDARE

SKALA

UTSKRIFTSINFORMATION

ÅF Infrastructure AB

Umestan Företagspark, Hus 2 våning 3
903 26 Umeå

Datum: 2013-10-15 Tid: 10:59:59

Filnamn: Översikt_130912

Sökväg: E:\Kiruna\Projekt\Översikt_130912.mxd

Koordinatsystem: Sweref 99 TM

1:8 000



3a

6

6

2a

6

6

3a

1

1

1

6

6
2d

1

2e

1

3b

3a

2b

3
a

3a

2c

G
am

la
 b

anvalle
n

Gamla banvallen

6

93

154

4

3

8

3

2
1

2

4

3

7

2

3

5

9

2

8

7

6

8

432

3

43

2

2

1

1

1

3

54

2

7

3

1

21
1

5

1

21

7

6

6

2

5
4

5

2

4

98

3

1

2

1

4 1 432

5 1 2345

1 2345

6

7

6

8

5

7

6

5

8

4

9

5

2

1

3

5

4

4

2

3

4 8
297

19

1

1

1 1
2

3

4

5

1

1

1
1

1

3

2

1
8

8
29 1

5

4 27 1

7
8

54321 11
2 21 43
3

21
32 567

1

4

2

7

98

4

7

5

6

6

4

5

4

5

3

4

3

3

2

2

2

1

1

4

55432
1

4

6

3
2

321

3
2

784
3

3
42 6 7

6

1
2

5 6

654321

4
3

1

3
2

3

1

1

1514

24
23

20

26
25

12

11

1110

1211

291218

17

11

16

10

10

1514121110

11

12

10

1110

21
2214

11

13

16 11

13

8:2

8:3

9:5

8:4

2>2

9:6 9:9

9:2

9:3

1:4

1:3

1:5

3>1
2>1

9:1

1:6

9:11

9:13

1:22

1:17

BILEN

DEPÅN

1:1>3

1:1>4

9:8>2

9:8>2

12:13

HARVEN

SPOLEN

SNORRE

HJULET

VAGNEN

BUSSEN

KIRUNA

9:10>2

9:10>1

LOMBOLO

LOMBOLO

LINBANAN

MASKINEN

MASKINEN

INDUSTRIN

INDUSTRIN

LASTBILEN

INDUSTRIN

SÄKRINGEN

INDUSTRIN

CISTERNEN

INDUSTRIN

KARLSHUSET

BORGGÅRDEN

SLÄPVAGNEN

OMKOPPLAREN

TUOLLUVAARA

TUOLLUVAARA

TUOLLUVAARA

JÄGARSKOLAN

BAKLASTAREN

0 500 1 000250 Meter

Riktlinjer för
grundläggning av 

nya Kiruna
Bilaga 2

Förorenade områden

Teckenförklaring

Påvisade föroreningar

Riktvärde KM* överskrids

Riktvärde MKM** överskrids

MIFO-inventering 

Riskklass 2

Riskklass 3

Område påverkat av:

Bly (Blyhagel)

PAH (Lerduvor)

Planerat område

Fritid och kultur

Centrum

Bostäder

Industri (ej undersökt)

Planerad E10

*Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig 

markanvändning

**Naturvårdsverkets generella riktvärde för

mindre känslig markanvändning

Lina Öhman

586532

Anders Höök

PROJEKT NR

RITAD AV UPPDRAGSLEDARE

SKALA

UTSKRIFTSINFORMATION

ÅF Infrastructure AB

Umestan Företagspark, Hus 2 våning 3
903 26 Umeå

Datum: 2014-04-02 Tid: 13:35:04

Filnamn: Fororeningar

Sökväg: E:\Kiruna\Projekt\Fororeningar.mxd

Koordinatsystem: Sweref 99 TM

1:8 000








