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1 Inledning och syfte
Trafi kverket utarbetar för närvarande en 
järnvägsplan för en ny direktförbindelse med 
järnväg från Gävle godsbangård till Gävle 
hamn. Parallellt med Trafi kverkets arbete 
driver Gävle kommun frågan om att ta fram en 
ny detaljplan för Näringen.

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag 
av Trafi kverket sammanställt information 
om mark- och grundvattenförhållanden 
i området. Sammanställningen syftar till 
att, tillsammans med beskrivna mark- och 
grundvattenförhållanden, belysa hur de 
planerade anläggningstekniska förhållandena 
kan komma att påverka Gävle vattentäkt då 
ny järnvägsbro planeras vid Strömsbrovägen 
på Näringen. Detta för att kunna ge ett 
underlag för att identifi era risk för påverkan 
på grundvattnet i samband med planerat 
anläggande av järnvägsspår, såväl i byggskede 
som långsiktigt. 

Föreliggande PM omfattar inledningsvis 
en faktabaserad bakgrundsbeskrivning av 
området utifrån befi ntlig kunskap (avsnitt 
2-5). För vattentäktens del utgörs underlagen 
i huvudsak av rapporter fram till 1987 i och 
med beredskapsplanen för godsbangården, 

medan Näringens industriområde har 
undersökts och beskrivits i kommunens 
deponiutredningar under 2000-talet. I 
aktuellt PM redovisas därefter de grund-
vattenundersökningar som har genomförts 
inom föreliggande projekt (avsnitt 6), följt av 
planerade anläggningsarbeten (avsnitt 7) och 
dess eventuella risker för grundvattenpåverkan 
(avsnitt 8). Avslutningsvis görs en 
sammanvägning av slutsatser och 
samlad bedömning (avsnitt 9), inklusive 
rekommendation för fortsatt arbete (avsnitt 10). 

2 Områdesbeskrivning
Planerad ny järnväg sträcker sig åt nordost från 
Gävle godsbangård, korsar Strömsbrovägen 
åt öster innan det viker av söderut längs 
med ett nedlagt industrispår på Näringens 
industriområde (se bilaga 1). Det svänger sedan 
på nytt österut för att anslutas mot befi ntligt 
järnvägsspår, Fredriksskansbanan strax öster 
om Lillåns bangård. Det befi ntliga spåret leder 
vidare ut mot Gävle hamn.

Området angränsar till Gävle godsbangård 
i väster, Gävlebuktens Inre  ärd i öster och 
Testeboån i nordöst. Strax söder om Näringens 
industriområde rinner Gavleån.

Mellan åren 1925 och 1960 hade Näringen 
funktionen som kommunal deponi där skräp, 
industrisopor och byggavfall tippades innan 
området fylldes ut och industriverksamheter 
etablerades. Deponiområdets utbredning 
framgår av bilaga 1. Dagens verksamheter 
är huvudsakligen inriktade mot transport, 
lagerverksamhet och byggindustri. 

3 Höjdsystem
I föreliggande redovisning har höjdsystem 
RHB70 tillämpats vid nivåangivelser.
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Figur 1. Jordartskarta © Sveriges geologiska 
undersökning, SGU. Topografi skt underlag: Ur 

GSD-Terrängkartan © Lantmäteriet. För större 
jordartskarta se även bilaga 2.

4 Geologin i området
Längs industriområdets västra delar sträcker 
sig Gävle-Valboåsen i nordostlig riktning (grönt 
område i fi gur 1 och i bilaga 2). Åsen utgör en 
viktig grundvattenresurs som utnyttjas som 
kommunal dricksvattentäkt och omfattas av 
skyddsområde för dricksvattentäkt.

Åsens läge i terrängen har undersökts och 
svallkappan och lerlager har identifi erats 
(VIAK 1987a, se fi gur 2). I markytan har åsen 
en bredd av 100-200 meter och en mäktighet 
av 10-15 meter under grundvattenytan. I fi gur 2 
framgår det att åsen (A) har en grundvattenyta 
som är lägre än den som fi nns i svallmaterialet 
(C). Mellan ås- och svallmaterialen fi nns ett 
lerlager (B).

Merparten av bangården och Näringens 
industriområde öster om åsen underlagras av 
ett lerlager, som bildades som en svallkappa 
när landhöjningen lyfte åsen ur havet efter den 
senaste nedisningen. Lerlagret, som har en 
varierande inblandning av silt, är mäktigast i 
sydost och tunnar ut och upphör i anslutning 
till åsen (Karlqvist 1973). Lermarkens 
utsträckning fi nns markerat på karta i bilaga 1 
(VIAK 1987a och Bååth 1987), där även gränsen 
för skyddsområde för dricksvattentäkt liksom 
planerad ny järnväg och bro finns inritad. 

Vid platsen för planerad bro vid 
Strömsbrovägen fi nns ett jorddjup på ca 10-12 
meter. I botten fi nns morän på berg. Berget på 
platsen bedöms vara sandsten. Bergöverytan 
kan delvis vara uppsprucken och kan, 
tillsammans med moränlagret, ha betydelse för 
eventuell grundvattenkontakt mellan havet och 
åsen.

Moränens överyta påträffas ofta på nivån -10 
till -8 meter under markytan. Över moränen 
finns silt, vanligen med en mäktighet av ca 
1-2 meter. Ovanpå denna silt fi nns ett lerlager 
med en mäktighet av ca 3-4 meter. Lerlagret 
sluttar ut mot öster med något tilltagande 
mäktighet. På leran fi nns leriga/siltiga 
material med en mäktighet av ca 4-5 meter 
och överst fi nns en svallsand som delvis 
är utfylld med fyllnadsmaterial. I fi gur 3 
illusteras en generell bild av jordlagerföljden i 
området; från åsen, över Näringen och vidare 
ut mot järnvägsbanken. Tolkade geotekniska 
förhållanden visas i bilaga 4.
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Figur 2. NO-SV principsektion tvärs över Gävleåsen (VIAK 
1987a). Planerad bro vid Ströms-brovägen uppskattas 
ligga i förlängingen av fi gurens längdskala motsvarande 
ca 400 m. Läget för principsektionen framgår av bilaga 1. 
A = grusås, B = lerlager, C = svallmaterial.

Figur 3.  Illustration av generell jordlagerföljd med vattennivåer över 
Näringen i en principsektion från Gävle godsbangård i väst ut mot 
Inre Fjärden i öst. Strömsbrovägen är platsen för planerad bro. ”Sand/
grus” avser Gävleåsen med dess ”grundvatten trycknivå” som avser det 
undre grundvattenmagasinet, medan ”grundvattenyta” avser det övre 
grundvattenmagasinet. Järnvägsbankens mäktighet illustreras till höger 
med fet linje. Berg består sannolikt av sandsten. Läget för sektionen 
framgår i bilaga 1.
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upp till 3,5 meter (Karlqvist 1973), medan ett 
avstånd på ca 1 meter har uppmätts mellan 
övre och undre magasinet vid läget för 
planerad bro vid Strömsbrovägen (se vidare 
avsnitt 6.1 nedan). Angående den hydrauliska 
kontakten mellan magasinen konstaterar 
Karlqvist (1973) att det krävs ett stort tillfl öde 
av vatten till det övre magasinet för att det ska 

”svämma över” och ge ett läckage till det undre 
magasinet, där lerlagret slutar mot åsen. SGU 
(2010) skriver vidare att inget direkt tillfl öde av 
vatten sker till åsen från omgivande mark. 

5.3 Grundvattenströmning i de två 
magasinen

Grundvattennivåerna i det övre 
grundvattenmagasinet visar stora variationer 
mellan olika grundvattenrör, såväl i äldre 
undersökningar på bangården (Karlqvist 
1973) som i sentida undersökningar i 
kontrollprogram för f.d. deponin på Näringen 
(EK Miljökonsult 2005 och 2007). Enligt 
kontrollprogrammet för deponin på Näringen 
ligger grundvattennivån i det övre magasinet 

5 Grundvattenförhållanden

5.1 Åsen som dricksvattentäkt
Uttagsområdet för dricksvatten i Gävleåsen, 
fi nns ca 350-400 meter väst och nordväst 
om planerad bro. I detta område är 
grundvattennivån som lägst och grundvatten 
strömmar till från högre liggande delar av 
åsen, framför allt från nordost och från sydväst. 
Grundvattennivån vid uttagsområdet är på 
ungefär samma nivå som havets yta. 

Gävleåsen sydväst om uttagsområdet nyttjas 
för en omfattande ut- och inpumpning av 
grundvatten för dricksvattenproduktion. 
Bl.a. tillförs vatten vid Marielund, ca 
800-900 meter väster om Näringen. In- och 
utpumpningsförhållandena i denna del av 
Gävleåsen är komplexa och varierande, varför 
en tydlig vattenbalans är svår att upprätta. 

ca 500 meter nordost om uttagsområdet skär 
Testeboån igenom åsen. Testeboåns nivå ligger 
högre än havets medelvattenyta, på den plats 
där ån skär igenom åsen. Möjligen sker viss 
infi ltration av vatten från Testeboån till åsen. 

5.2 Två grundvattenmagasin
Grundvattnet längs åsens sidor fi nns i två 
magasin, ett övre och ett undre, som åtskiljs 
av lera och silt. Vid läget för planerad bro 
återfi nns ett ler- och siltlager på ca 4-5 meters 
markdjup och med en mäktighet av ca 5 
meter (se avsnitt 4, Geologin i området). Den 
övre grundvattenytan har inte konstaterats 
ha någon direkt hydraulisk kontakt med 
grundvattnet i åsen, vilket innebär att dess 
nivå framför allt är nederbördsberoende 
(Karlqvist 1973). Nivån i det övre magasinet 
ökar vid vårens snösmältning och sjunker 
sedan under sommaren. Det undre magasinet 
vid läget för planerad bro har kontakt med åsen 
(vattentäkten) och havet. 

Det övre och det undre grundvattenmagasinet 
står inte i direkt hydraulisk kontakt med 
varandra, vilket har noterats genom att 
grundvattennivåerna i de två magasinen 
inte samvarierar (fi gur 4 i avsnitt 6.1 nedan, 
samt Karlqvist 1973). Lerlagret, som skiljer 
de två magasinen åt, bedöms därför vara 
förhållandevis tätt. Nivåskillnaden mellan 
grundvattenmagasinen på bangården var 



5

strax över havsnivån. Nivån i de nio rören 
varierar dock inom 1,2 meter vid ett och samma 
mättillfälle. Det noteras redan i Karlqvist 
1973 att det övre grundvattenmagasinet inte 
har något tydligt fl ödesmönster utan kan ha 
lokalt uppdämda nivåer p.g.a. trösklar i leran, 
även om naturlig dränering österut från åsen 
har konstaterats genom en grundvattenström 
mot sydost i det ytliga grundvattnet på 
godsbangården (Karlqvist 1973).

Som ovan nämnts är det övre 
grundvattenmagasinet nederbördsberoende. 
Det övre grundvattenmagasinet har även viss 
kontakt med havet genom dagvattensystemet 
på Näringen. Vid höga havsvattennivåer 
trycks havsvatten in i dagvattensystemet 
längs Beckasinvägen, ända upp emot 
Strömsbrovägen.

Det undre grundvattenmagasinet har 
undersökts på bangården och i anslutning 
till dricksvattenbrunnarna vid Sätraverket 
(Karlqvist 1973). Då konstateras att 
grundvattennivåer och strömningsmönster 
i det under magasinet beror av 
pumpförhållandena vid uttagsbrunnarna. 
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6 Grundvattenundersök-
ningar vid planerad bro

6.1 Mätning av grundvattennivåer vid 
planerad bro

Inom projektet nytt järnvägsspår till Gävle 
Hamn har grundvattenrör satts ut i anslutning 
till planerat broläge vid Strömsbrovägen under 
hösten 2010. 

Dubbla rör placerades i tre provpunkter, 
ett djupare rör (längd 10 meter, benämns 
AG) och ett grundare rör (längd 2 meter, 
benämns BG) i varje punkt. Djupa rör avser 
det grundvattenmagasin som kan hänföras 
till Gävle vattentäkt. Grunda rör avser det 
marknära grundvattenmagasinet. 

Rör V029AG / V029BG fi nns i anslutning 
till Strömsbrovägen, 20 m väster om vägen. 
Rör V030AG / V030BG fi nns i anslutning 
till Strömsbrovägen, direkt öster om vägen. 
Rör V031AG / V031BG fi nns i anslutning till 
Strömsbrovägen, 60 m öster om vägen. 

Rörens placering framgår av bilaga 3 och 4.

Nivåmätningar i grundvattenrören har gjorts 
sedan september 2010 och fi nns redovisade 

Figur 4. Genomförda 
grundvattennivåmätningar vid 

Strömsbrovägen, perioden nov 2010 
till jan 2012. Punkterna på kurvorna 
avser mättillfällen. Rörens placering 

framgår av bilaga 3 och 4. Havets nivå 
har registrerats vid Fredriksskans.

.
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fi lterdel. I de ytliga rören satt fi ltret (d.v.s. 
testad sektion) på nivån +1 till +/- 0 meter, 
medan i de djupa rören satt fi ltren på nivåerna 

-7,1 till -8,1 m (V029AG), -7,4 till -8,4 m 
(V030AG) respektive -8,1 till -9,1 m (V031AG).

De grunda rören V029AG och V031AG har en 
permeabilitet med ett K-värde på ca 1*10-6 
m/s beräknats. De djupa rören V030AG 
och V031AG visar också på nästan likartad 
genomsläpplighet med en permeabilitet 
(K-värde) på ca 2*10-6 m/s. I det ytliga 
röret V030BG och det djupa röret V029AG 
var vattnets sjunkhastighet för snabb för att 
kunna mätas i det enkla test som utfördes. 
Permeabiliteten bedöms därför vara större än 
2*10-6 m/s i dessa två rör.

Resultaten tyder preliminärt på att det fi nns 
material med högre genomsläppligheter, d.v.s. 
högre än de övriga rörsektioner som har testats 
i den övre sektionen belägen invid cykelbanan 
på Strömsbrovägen (V030BG) och den undre 
sektionen 20 meter väster om Strömsbrovägen 
(V029AG).  

6.3 Grundvattnets kemiska 
sammansättning

I området för planerad bro har kemiska 
analyser av grundvatten genomförts med syftet 
att få underlag för projektering och MKB. 
Därutöver behövs underlag för bedömning 
av vilka föroreningar som kan förväntas vid 
länspumpning under byggtid av planerad port 
(WSP 2011). 

Grundvatten provtogs i fyra grundvattenrör; 
dels det djupare (V030AG) och det 
grundare (V030BG) röret i östra kanten av 
Strömsbrovägen vid planerad bro, och dels 
kommunens grundvattenrör GV7 och GV1 som 
sedan tidigare fi nns installerade längre söderut 
längs Strömsbrovägen. GV7 är placerad 
strax utanför f.d. deponiområdet och GV1 är 
placerad i f.d. deponin.

Dioxiner återfanns i grundvattnet från det 
övre magasinet längst norrut (V030BG) vid 
första mättillfället 2011 (WSP 2011). Halten 
översteg ett hälsobaserat holländskt riktvärde 
för grundvatten ca sex gånger. I övriga 
tre rör GV1, GV7 och V030AG (det undre 
magasinet) detekterades inga dioxiner vid 
detta mättillfälle. Vid en kompletterande 
provtagning detekterades låga dioxinhalter 
i både övre (V030BG) och undre (V030AG) 
magasinet vid planerad bro (WSP 2011). 

i fi gur 4. Av mätningarna i grundvattenrören 
och den geotekniska informationen framgår 
att det fi nns två grundvattenmagasin som är 
separerade av ler- och siltlager (fi gur 4 och 
bilaga 4). I de djupa rören har grundvattenyta 
på nivå -0,5 till +0,2 meter noterats, med 
en tydlig samvariation mellan rören. I de 
ytliga rören har grundvattennivå på +0,5 
till +1,5 meter noterats. Även de ytliga 
grundvattennivåerna samvarierar, om än 
inte riktigt lika tydligt som i de djupa rören. 
I diagrammet i fi gur 4 fi nns också nivån 
på markytan och havsytan inlagda som 
referensnivåer. Havets nivå har noterats vid 
Fredriksskans, ca 4 km längre österut. 

6.2 Genomsläpplighet i marklager vid 
planerad bro

Ett enklare hydrotest, s.k. slugtest, 
genomfördes 2011-07-15, i de sex grundvatten-
rörssektionerna installerade i anslutning 
till planerat broläge vid Strömsbrovägen. 
Syftet var att översiktligt bedöma markens 
genomsläpplighet.

Testet utfördes genom att vatten fylldes på i 
grundvattenrören och vattennivåsjunkningen 
mättes som funktion av tid. Tillfört vatten 
pressas ut i marken i rörets en meter långa 
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7 Planerade 
anläggningsarbeten

Trafi kverket har under december 
2011sammanställt en systemhandling. 
Systemhandlingens uppgift är bl.a. att på ett 
mer detaljerat sätt beskriva på vilket sätt som 
anläggningen planeras att byggas.

Under våren 2012 utreder dock Trafi kverket 
alternativa brokonstruktioner över 
Strömsbrovägen, med syfte att hitta en 
grundläggning för planerad bro med så liten 
risk för påverkan på vattentäkten som möjligt 
utan att göra avkall på den nya brons och 
järnvägens stabilitet och säkerhet under drift. 

Härnedan följer en beskrivning 
av aktuellt utredningsförslag för 
utförande och grundläggningsmetod för 
anläggande av körbana under bro, inom 
systemhandlingsskedet. Slutligt utförande 
bestäms under nästa skede, det s.k. 
bygghandlingsskedet.

I kommunens undersökningar i området har 
dioxiner återfunnits i rör GV1, GV7 och GV8 
(centralt placerat i Näringens deponi) under 
perioden 2005-2010 (EK Miljökonsult 2005 
och 2007, Hilding Sjölund Miljökonsult AB 
2009 och 2010). Halterna har varit under det 
holländska riktvärdet utom vid mättillfällena 
2009 och 2010 i rör GV8. Halten var dock ca tre 
gånger lägre än halten vid första mättillfället i 
rör V030BG (övre magasinet).

Eftersom det rör sig om låga halter nära 
detektionsgränsen och resultaten baseras 
på väldigt få prov är det svårt att dra några 
säkra slutsatser om dioxinförekomsten. 
Det kan konstateras att dioxiner återfi nns 
åtminstone i det övre grundvattenmagasinet 
och trolig källa till dioxin i området är den 
nedlagda avfallsdeponin, vilket stöds av att 
grundvattenrör GV8 i f.d. deponiområdet visar 
jämförbara halter. Variationen i halter mellan 
olika provtagningstillfällen förklaras troligen 
främst av hur stor mängd suspenderat material 
som följer med i vattenprovet. Förekomst av 
dioxiner kommer att utredas vidare.

Metaller och PAH:er har också detekterats 
i grundvattnet i samtliga prov vid både 
mätningar inför planerad bro och i kommunens 
grundvattenrör (WSP 2011). Halterna är dock 
lägre än tillämpade riktvärden. pH varierade 
mellan 6,3 och 7,4. 

Uppmätta kloridhalter vid undersökningen för 
planerad bro var höga i samtliga prov. Högst 
kloridhalt uppmättes i det undre magasinets 
grundvatten V030AG (1650 mg/l). Mycket 
hög halt uppmättes även i rör GV7 (687 mg/l) 
medan halten får bedömas som hög i både rör 
GV1 (224 mg/l) och i det övre magasinet vid 
planerad bro, V030BG (147 mg/l), trots att 
dessa halter var tydligt lägre än i det undre 
magasinet (WSP 2011). Konduktiviteten följer 
samma mönster som kloridhalterna. Källor 
till höga kloridhalter i grundvattnet kan 
vara havsvatten, vägsalt, avloppsvatten och 
lakvatten från avfallsdeponin. I det undre 
grundvattenmagasinet torde kloridhalterna 
främst härröra från havet.
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7.1 Grundläggning av bro
En utredning om alternativ utformning och 
grundläggning av bro över Strömsbrovägen 
genomförs för närvarande av Trafi kverket. En 
skiss av nuvarande förslag redovisas i bilaga 5. 

Bedömningen är att bron måste grundläggas 
mot fast botten. Huvudalternativet skulle i 
dagsläget innebära en brokonstruktion med 
åtta grövre stålrörspålar som grundläggs 
på berg. Slagna pålar föredras framför 
borrade pålar. Erfarenhet av metoden fi nns 
framför allt från Finland, men den är allt mer 
förekommande även i Sverige.

7.2 Grundläggning av tråg under bro
Inom nuvarande planerings- och utredningsfas 
planeras körbana under bro att anläggas 
med tråg för att grundvattnet från det övre 
magasinet inte ska behöva pumpas bort under 
driftsfasen. Beroende på utfall av pågående 
utredning kan en permanent avsänkning av 
det övre grundvattenmagasinet med ca en 
meter bli aktuell, då detta förslag kommer att 
motverka den hydrauliska drivkraft som fi nns 
för det övre grundvattnet att rinna ned genom 
leran till det undre grundvattenmagasinet. 
Om denna permanenta avsänkning föreslås 
kommer också trågets utformning att förändras. 

Vid anläggande av tråg eller körbana 
behöver grundvatten avsänkas under 
entreprenadskedet. Grundläggningsdjupet för 
tråget är nivån -1,3 och grundvatten avsänks 
till nivån strax under grundläggningsdjupet. 
Schakt för grundläggning av vägbana sker till 
nivån ca -2. Avsänkning av grundvatten blir 
aktuell för det övre grundvattenmagasinet. Det 
undre grundvattenmagasinets trycknivå är ca 0.

Beroende på vilken entreprenad som väljs 
kan anläggningsschakt behöva anläggs inom 
spont. Spont kan då behöva slås ned ca 6-8 
meter under markytan för att förhindra att 
jord rasar in i anläggningsschakten. Nuvarande 
utredningsförslag bygger dock på att spont inte 
behöver anläggas då markschakt istället kan 
utföras med avsläntade schaktsidor.  

Grundläggning av planerat tråg utförs som 
kompensationsgrundläggning vilket innebär 
urgrävning och att tråget då inte kommer att 
pålas. 

Trågets utformning och storlek kommer att 
utredas vidare och trågets utförande kan 
komma att ändras.

7.3 Grundläggning av järnvägsbanken 
Merparten av järnvägsbanken anläggs med 
kompensationsgrundläggning och bankpålning 
kommer inte att behöva genomföras. 

I anslutning till brons ömse sidor, behöver 
dock övergången mellan bro och bank 
säkerställas med avseende på stabilitet. Enligt 
Trafi kverkets normer krävs s.k. skyddspålning 
för att banken med tiden inte ska pressa på 
och förskjuta brons läge så att grundläggning 
och bro skadas samt för att motverka 
diff erenssättningar mellan bro och bank 
(förhindra tröskeleff ekt). Avsteg från dessa 
normer krävs om skyddspålning inte ska ske. 
Skyddspålning sker i så fall på en area av 10 x 8 
meter på var sida om bron.

Då grundläggningsalternativet för bron och 
dess skyddspålning vidareutreds kommer även 
alternativ till skyddspålning att övervägas. 
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8  Bedömning av påverkan av 
planerad anläggning

8.1 Bedömd påverkan under byggskede
Påverkan på det undre grundvattenmagasinet 
kan komma att uppstå under byggskedet. 
Den påverkan som under nuvarande 
utredningsskede kan identifi eras är 
huvudsakligen att pålar som anläggs vid 
grundläggning kan komma att grumla 
grundvatten samt att dessutom grundvatten 
från det övre magasinet kan komma att rinna 
ned till det undre grundvattenmagasinet. 

Eventuell grumling av grundvatten i det 
undre magasinet bedöms till stor del kunna 
härröra från det sätt som pålar anläggs. Utifrån 
geotekniska borrningar i planerat broläge kan 
jordmaterial som kan tänkas grumla under 
leran uppskattas ha en mäktighet av ca 2-3 
meter. Likaså bedöms metoden som används 
för att anlägga pålar ha stor betydelse. Slagna 
pålar bedöms ha en mindre påverkan med 
avseende på grumling av vatten än om pålar 
förborras med spolmedium (antigen luft eller 
vatten). Enligt nuvarande förslag kommer pålar 

att slås utan förborrning och i den takten att 
kontrollprogrammet kan komma att upptäcka 
eventuell grumlingspåverkan.

Eventuellt fl öde av grundvatten från det 
övre magasinet till det undre bedöms 
under entreprenadskedet vara relativt liten 
då grundvatten från det övre magasinet 
kommer att pumpas bort, ned till en nivå 
som är lägre än den trycknivå som det undre 
grundvattenmagasinet har.

8.2 Bedömd påverkan på lång sikt
Påverkan på det undre grundvattenmagasinet 
kan komma att uppstå på lång sikt, efter det 
att byggskedet har avslutats. Den påverkan 
som under nuvarande utredningsskede kan 
identifi eras är att grundvatten från det övre 
magasinet kan komma att rinna ned till det 
undre grundvattenmagasinet via anlagda pålar 
eller stödben och på så sätt sprida eventuella 
föroreningar vidare. 

Grundvattnet i det övre magasinet i brons 
närområde kan komma att spridas ned 
till det undre grundvattenmagasinet då 
nivåtryckskillnaden är ca en meter högre i det 

övre magasinet än i det undre (se fi gurerna 
2, 3 och 4). Möjligheten för vatten att spridas 
ned till det undre magasinet bedöms då fi nnas 
eftersom fl öde kan ske längs mantelytan 
på pålar eller stödben om en hydraulisk 
tryckskillnad fi nns. Lera är dock ett material 
som tätar mot pålar inom ett antal månader 
(Pålkommissionen 2004) och detta motverkar 
ett fl öde längs mantelytan.

Genomförda provtagningar och analyser av 
grundvatten från det övre magasinet visar 
dock på generellt låga föroreningshalter. 
Förekomst av dioxiner kommer att 
utredas vidare. Grundvattenströmningen 
i det övre grundvattenmagasinet bedöms 
huvudsakligen vara riktad från bron och bort 
mot deponiområdet men fl ödesmönstren är 
komplexa och svårtolkade. Viss risk kan fi nnas 
att grundvatten från broområdet tidvis leds 
mot uttagsområdet för dricksvatten.
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9 Slutsatser och samlad 
bedömning

I området fi nns två hydrauliska lågpunkter; 
havet och grundvattenuttagsområdet 
i Gävleåsen. Till dessa två hydrauliska 
lågpunkter dräneras/rinner merparten av 
vattnet i området. Det ser också ut som om 
havet och åsen har en hydraulisk kontakt då 
de samvarierar. I fi gur 3 ovan, fi nns denna nivå 
illustrerad som ”grundvatten trycknivå”. Värt 
att notera är också att det på berget troligen 
finns ett tunt moränlager och en delvis 
uppsprucken bergöveryta av sandsten som kan 
vara en viktig del av den hydrauliska kontakten 
mellan havet och Gävleåsen.

Till området tillförs vatten som nederbörd och 
genom naturligt grundvattentillfl öde i åsen. 
Dagvattensystem leder ut delar av nederbörden 
direkt till havet. Till Gävleåsen tillförs också, 
förutom nederbörd, även pumpat vatten som 
infi ltreras i åsen vid Marielund, ca 800-900 
meter väster om Näringen. Därutöver tillförs 
även vatten till åsmagasinet i mindre mängder 
från Testeboån. En tydlig strömning av 
grundvatten i åsen fi nns från det högre belägna 
infi ltrationsområdet till det lägre belägna 
uttagsområdet vid Sätraverket. En mindre 

tydlig strömning fi nns från Testeboån och 
Strömsbro (som ligger på åsens fortsättning 
norrut) samt i vissa lägen även från havet.

Hur vattenfl ödena inom detta komplexa 
hydrauliska system samvarierar är inte helt 
klarlagt. Nivån i havet varierar vanligen inom 
ca en meter och även grundvattennivån i 
uttagsområdet i åsen varierar beroende av 
olika parametrar. Då en hydraulisk kontakt 
ser ut att fi nnas kommer en sjunkande 
eller ökande tryckyta i t.ex. havet att i sin 
tur påverka tryckytan i åsen. Förändrade 
trycknivåer skapar sedan flöden mellan de 
olika systemen för att försöka utjämna den 
tryckförändring som uppstått. Flödena i 
sin tur transporterar vatten mellan olika 
system. Storleken på flödena styrs i sin tur av 
jordlagrens genomsläpplighet. Flödena mellan 
de olika systemen kan observeras direkt genom 
att halten av karakteristiska ämnen som t.ex. 
klorid, järn eller mangan kan öka/minska i det 
vatten som tas ut från Gävleåsen.

Hela Näringens industriområde och den södra 
delen av Gävle godsbangård underlagras av ett 
lerlager. Lerlagret bildades som en svallkappa 
när landhöjningen lyfte åsen ur havet efter 
den senaste nedisningen. Lerlagrets mäktighet 
varierar och lermaterialet har på vissa ställen 

en mer eller mindre stor inblandning av silt. 
Utifrån geotekniska borrningar i anslutning 
till planerat broläge kan ler-ler/silt-lagret 
uppskattas ha en mäktighet av ca 5 meter. 
Genomförda undersökningar visar också 
på att lerlagret lutar ut från åsen. Lerlagret 
bedöms vara relativt tätt och den nederbörd 
som infi ltrerar marken på Näringen rinner inte 
till åsens grundvatten utan rinner av på lerans 
överyta mot havet. Karlqvist (1973) noterade 
att det övre grundvattenmagasinet inte har 
något tydligt fl ödesmönster utan kan ha lokalt 
uppdämda nivåer p.g.a. trösklar i leran, även 
om naturlig dränering österut från åsen har 
konstaterats. 

Lerlagret bedöms vara en hydraulisk barriär 
mellan övre och undre grundvattenmagasinen, 
vilket förhindrar att det övre grundvattnet 
på Näringen kan tränga in i vattentäkten. 
Samtidigt så kan en hydraulisk kontakt 
mellan havet och täkten identifi eras genom 
nivåmätningar i grundvattenrör (se fi gur 4). 
Var denna kontakt mellan havet och undre 
magsinet sker, är dock inte identifi erat.

Den centrala delen av Näringen har en 
övre grundvattennivå som uppvisar en 
komplex lokal variation som möjligen kan 
hänföras till det avfallsmaterial som en gång 
använts vid utfyllnaden. Grundvattnet på 
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centrala Näringen samvarierar med havets 
nivåförändringar då de ligger nära varandra. 
Detta blir tydligt när havets nivå stiger högt, då 
pressas havets vatten in, via dagvattensystemet 
längs Beckasinvägen, ända upp emot 
Strömsbrovägen. 

För att bättre kunna beskriva på vilket sätt en 
planerad brogrundläggning kan påverka det 
hydrauliska systemet, planeras provtagning 
och mätning inom ett kontrollprogram som 
omfattar undersökningar både innan, under 
och efter anläggningsarbetena (se vidare 
avsnitt 10.1 nedan). Med en ökad förståelse 
av hur vatten uppträder i systemet ska också 
en bättre beskrivning av den planerade brons 
påverkan kunna göras innan entreprenad. 

10 Rekommendation för 
fortsatt arbete

10.1  Förslag till kontrollprogram
Ett förslag till kontrollprogram för grundvatten 
har tagits fram. Kontrollprogrammet utgörs av 
två delar. 

Syftet med den första delen av 
kontrollprogrammet är att 

· förtydliga bilden av grundvatten-
förutsättningarna i området innan 
anläggningsarbetena påbörjas. Det 
primära syftet är att klargöra i vilket 
grad grundvatten i anslutning till 
planerad bro kan komma att påverkas 
av anläggningsarbetena

Programmet innehåller nivåmätning av 
grundvatten i det övre och undre magasinet 
samt i havet. Programmet innehåller också 
provtagning för analys av grundvattnets 
kemiska beståndsdelar. Syftet med den 
kemiska karakteriseringen av grundvattnets 
huvudbeståndsdelar är först och främst att 
beskriva olika vattentyper (t.ex. havsvatten, 
grundvatten på Näringen och grundvatten i 
åsen); var de fi nns, transporteras och blandas 
med varandra. I andra hand beskrivs också 
innehållet av eventuella miljöföroreningar. 
Provtagningar och mätningar planeras att 
genomföra under en sex-månadersperiod för 
att minska betydelsen av att enstaka variationer 
ska ha för stor inverkan på tolkningen. 

Den andra delen av kontrollprogrammet syftar 
till att 

· följa upp eventuell 
grundvattenpåverkan under och efter 
anläggningsarbetena. 

Kontroll i samband med anläggningsarbetena 
omfattar bl.a. genom analys av grumling 
(turbiditet) och föroreningsinnehåll i både det 
övre och undre magasinet, vilket kommer att 
kontrolleras via grundvattenrör som placeras 
nära platsen för planerad bro.

10.2 Handlingsplan och möjliga 
skyddsåtgärder 

En handlingsplan för kommande entreprenad 
utarbetas i nära samarbete med geotekniker 
och brokonstruktörer samt entreprenörer. Den 
görs för att få en långsiktig och tekniskt hållbar 
lösning samt en entreprenad som genomförs i 
enlighet med uppställda mål.

Möjliga skyddsåtgärder under genomförandet 
av entreprenaden syftar till att ha teknisk och 
ekonomisk beredskap att stoppa och förändra 
utförandet av entreprenaden om kontroller 
visar på en icke acceptabel störning. 

Möjliga skyddsåtgärder och metoder att 
minska den långsiktiga spridningen är 
att minska det möjliga fl ödet längs pålars 
mantelytor och/eller att minska den 
hydrauliska drivkraften. Dessa möjliga metoder 
att minska spridning kommer att utredas 
vidare för att adekvata skyddsåtgärder ska 
kunna föreslås och arbetas in i entreprenaden 
och dess kontrollprogram. 
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Som utgångspunkt för fortsatt programarbete 
är att utreda om och på vilket sätt 
det är tekniskt möjligt att ytterligare 
minska antalet pålar genom alternativa 
grundläggningsmetoder och att identifi era 
olika påltyper som vidhäfter till lera på ett bra 
sätt. Under arbetets gång har olika förslag lagts 
fram och kommer att utredas vidare som t.ex. 
att utforma metoder att minska fl ödet längs 
pålens mantelyta alternativt att pålar eventuellt 
kan kläs med krage eller på annat sätt minskar 
mantelfl öden. En annan möjlig metod är 
att minska den hydrauliska drivkraften 
genom att det övre grundvattenmagasintes 
grundvatten antingen sänks av i nivå 
med det undre magasinets tryckyta eller 
att grundvatten avleds via kontinuerlig 
pumpning. En tredje kan vara att förändra 
det övre grundvattenmagasinets kemiska 
sammansättning genom att kontinuerligt 
tillföra vatten med lägre föroreningshalter.
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