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1 INLEDNING 

Tyréns Sverige AB har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att ta fram en 

hydrogeologisk utredning för planprogrammet för Södra Sunnanå som är en del av 

Skelleftedalen. Kommunens målbild för Skelleftedalen är ett sammanhängande och 

grönt stadsområde som spirar i dalgången längs älven. Utredningsområdet gränsar 

mot Rösberget i söder, Karlgårdsleden i öst samt delvis mot Lantmannagatan i norr. I 

den nordöstra delen av utredningsområdet ingår även Lantmannagatan, se Figur 1. 

 

 

 

Figur 1. Området Backen som legat till fokus för den hydrogeologiska utredningen är markerat med rött i 

den vänstra figuren och villaområdet med svart, den högra visar planprogrammet daterat 2021-02-28.  

Syftet med utredningen är att bedöma hur anläggning av diken och exploatering av 

området Backen kommer påverka grundvattennivåerna för villaområdet i norr. 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET 

Aktuellt område utgörs av skogsmark bestående av blandskog. I norr avgränsas 

området av Lantmannagatan och i väster av Falkträskvägen. Öster om området finns 

bostadsområdet Nyckelgatan. 

Området lutar från Rösberget ned åt norr mot Lantmannagatan. Marknivån på 

undersökningsområdet varierar enligt utförda inmätningar, se MUR Geoteknik (Tyréns 

2021), mellan +45 i söder till +20 i nordöst. I norra delen återfinns höjdryggar som går 

i nord-sydlig riktning. 

2.2 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt utförda geotekniska undersökningar utgörs jorden i markytan av ett ca 0,1 – 0,2 

m tjockt vegetationsskikt (Pr). Större delen av aktuellt område utgörs av ett 

moränområde. Ytligt återfinns generellt ett tunt sedimentskikt med mäktigheten ca 

0,2–0,8 m. Sedimenten utgörs främst av grusig sand (grSa) men ned mot 

Lantmannagatan har skikt av silt (Si) och något sulfidhaltig silt ((su)Si) påträffats. 
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Moränen i området har generellt klassificerats som sandig siltig morän (sasiTi), men 

även grusig sandig siltig morän (grsasiTi) har påträffats. Berg har påträffats ca 3 m 

under markytan i undersökningsområdets sydöstra del. 

I villaområdet norr om undersökningsområdet utgörs jorden av ca 1,3 m fyllning av 

silt, sand och grus som vilar på ca 8 m sulfidjordshaltig silt. Därefter följer sandig siltig 

morän.  

2.3 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN  

Mätning av grundvattennivåer har utförts i åtta grundvattenrör som installerades under 

undersökningar i december 2017 samt april 2021, se Figur 2. Uppmätta 

grundvattennivåer visar generellt att grundvattennivån står mellan 0-0,5 m under 

markytan inom undersökningsområdet. Mätdata från grundvattennivåer redovisas 

utförligt i MUR Geoteknik daterad 2021-05-28 (Tyréns 2021). I södra delen av området 

finns en höjdrygg på rösberget vilken bedöms fungera som en vattendelare. 

Nivåmätningar visar att grundvattnets strömningsriktning följer områdets topografi 

från söder mot norr. 

Grundvattennivån fluktuerar med årstiderna och är generellt som högst under perioder 

med rikligt regn och under snösmältningsperioden. Högre och lägre grundvattennivåer 

kan därför förväntas. 

 

Figur 2. Placering av installerade grundvattenrör (röda markeringar). 

3 NUMERISKA BERÄKNINGAR 

För de numeriska beräkningarna har programvaran SEEP/W (Geostudio, 2020) använts. 

Programmet tillämpar finita elementmetoden. Beräkningarna har gjorts i 2D för en 

sektion. I modellen har data från utförda siktanalyser samt geotekniska sonderingar 

använts för att utreda planerad byggnations grundvattenpåverkan. 

Påverkansområdet har beräknats med följande ingående parametrar: 

• Sandig siltig morän hydraulisk konduktivitet (K-värde): 1,0*10
-6

 m/s. Detta är 

ett konservativt antagande och motsvarar den övre delen av ett rimligt intervall 

för en sandig morän (se t.ex. Gustafsson et al, 1984). 

Lantmannagatan 
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• Silt/Lera hydraulisk konduktivitet 1,0*10
-8

 m/s 

• Grundvattenbildning:  

- Maximal 250 mm/år (Rodhe et al., 2006),  

- Morän 125 mm/år,  

- Berg/tunna jordtäcken 25 mm/år samt  

- Villaområdet (dränerande förhållanden) 75 mm/år 

• Vattengång avskärande dike ovan nya exploateringsområdet 1 m djup 

• Vattengång dike vid GC-väg längsmed Lantmannagatan 1 samt 2 m djup 

• Grundvattenytans nivå under markyta: 0 - 0,5 m 

• Marknivå har inhämtats från inmätningar vid geotekniska sonderingar samt 

från Lantmäterisets höjddata grid 1+ 

3.1 KÄNSLIGHETSANALYS 

En utvärdering av hur ”stabil” framtagen modellering är bedöms genom en så kallad 

känslighetsanalys. Den utförs genom att ändra förutsättningar i indata till beräkningen 

av den teoretiska avsänkningen. Använda parametrar bygger på en uppskattad 

hydraulisk konduktivitet för det undersökta vattenförande jordlagret samt nivåer på 

dräneringar. Känslighetsanalysen har fokuserat på följande parametrar i beräkningen: 

• Känslighetsstudie av den hydrauliska konduktiviteten, på vilket sätt en 

förändring av jordens genomsläpplighet har betydelse för influensradien. 

- Hydraulisk konduktivitet i morän: 1*10
-5

 m/s (10x högre). Detta får 

generellt anses vara ett mycket högt värde för en morän och används för att 

studera ett effekten av ett extremfall. 

• Känslighetsstudie av dräneringsnivå, hur en förändring av dräneringsnivå i 

diken påverkar influensradien. 

- Dräneringsnivå i dike vid GC-väg: 2 m djupt 

4 BEDÖMD GRUNDVATTENPÅVERKAN 

Beräkningar har gjorts i en sektion över undersökningsområdet, se Figur 3. 

Grundvattennivån har antagits ligga i markytan på de ställen där lutningen är stor och 

ca 0,5 m under markytan på de flackare partierna, se Figur 4. 
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Figur 3. Ungefärlig lokalisering av modellerad sektion, se röd markering. 

Vid modellering av nuläge har en dräneringsnivå på 0,5 m under markytan antagits vid 

villaområdet. Nuläget har bedömts utifrån tidigare utförda undersökningar av området, 

se PM Geoteknik och PM Dagvatten (Tyréns 2021). 

 

Figur 4. Modellering av nuläge, med antagen dräneringsnivå i villaområdet på ca 0,5 m u my. 

Grundvattennivån (Blå linje) ligger i nivå med markytan förutom i det flackare partiet vid Backen.  

Resultat av modellering vid exploatering av området kan ses i Figur 5. Eftersom 

grundvattennivån enligt utförda mätningar i området ligger väldigt ytligt har ett 

avskärande dike lagts till ovan tilltänkt bebyggelse för att minska ytavrinningen. Dike 



  

  

Uppdrag: 310664, Södra Sunnanå - Dagvatten, geo och akustik 2021-12-14 

Beställare: Skellefteå kommun Slutrapport 

 

O:\UME\310664\G\_Text\PM\Hydro\PM Hydrogeologi Södra Sunnanå REV 20211206.docx 

8(10) 

har även lagts till vid tilltänkt GC-väg längsmed Lantmannagatan. Inom det 

exploaterade området har en generell dränering tillämpats på en nivå av 1 m under 

markytan. Denna generella dränering syftar till att återspegla effekten av planerade 

gatu- och husgrundsdräneringar inom det exploaterade området. 

 

Figur 5. Modellering av exploatering av området. Diken har lagts till uppströms respektive nedströms 

området, dräneringsnivå för bebyggelse på Backen har antagits till 1 m u my. 

4.1 MODELLERING MED 1 M DJUPT DIKE 

I Figur 6 redovisas en bild på modellerat dike vid Lantmannagatan. Påverkansområdet 

är begränsat och diket bedöms inte ha någon inverkan på grundvattennivåerna vid 

villaområdet norr om Lantmannagatan. Grundvattenavsänkning uppgår till ca 0,1-0,3 

m under Lantmannagatan. 

 

Figur 6. Dike vid Lantmannagatan med 1 m djup. Röd streckad linje visar grundvattennivå i nuläge och blå 
streckad linje grundvattennivå vid dränering av diket samt för tilltänkt bebyggelse i Backen. 
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4.2 MODELLERING KÄNSLIGHETSANALYS 

I Figur 7 redovisas en bild på modellerat dike vid Lantmannagatan. Modellering är 

genomförd med ett högre K-värde och djupare dike, se kapitel 3.1. Påverkansområdet 

är begränsat och diket bedöms ha en försumbar inverkan på grundvattennivåerna vid 

villaområdet norr om Lantmannagatan. Grundvattenavsänkning uppgår till ca 1 m 

under Lantmannagatan. 

 
Figur 7. Dike vid Lantmannagatan med 2 m djup. Röd streckad linje visar grundvattennivå i nuläge och blå 

streckad linje grundvattennivå vid dränering av diket samt för tilltänkt bebyggelse i Backen. 

5 SLUTSATSER 

Vid grundvattenavsänkningar kan sättningar i marken uppstå. Villakvarteren norr om 

Lantmannagatan är grundlagda på mycket löst lagrade sättningskänsliga sediment. En 

grundvattensänkning som påverkar det området skulle kunna innebära risk för 

sättningar för befintliga byggnader. Det beräknade påverkansområdet om 0,3 m är 

mycket begränsat och sträcker sig några meter från dikeskant. Grundvatten-

avsänkningen invid villaområdet bedöms som försumbar vid både uppskattad 

dräneringsnivå och utförd känslighetsanalys. 

En följd av planerade dräneringar vid både bebyggelse och dike kan vara att en del av 

de grund- och ytvatten som idag rinner mot villaområdet avleds vilket kan innebära att 

belastningen på dräneringarna inom villaområdet minskar, 

Förkommande dräneringar för gator och husgrunder i villaområdet ligger med stor 

sannolikhet djupare än de 0,5 m som är antaget i modellen, vilket innebär att risken 

för grundvattenpåverkan inom villaområdet antagligen är ännu mindre än vad 

modellen visar. 

En beräkningsmodell medför alltid förenklingar och generaliseringar av verkligheten 

och dess noggrannhet är starkt beroende av tillgång på underlagsdata. Den utförda 

känslighetsanalysen, som baseras på konservativa antaganden, styrker dock 

bedömningen att risken för påverkan på grundvattennivåerna inom villaområdet är 

liten. 
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