
 

1.1 Topografi och geohydrologi 

Området sluttar från väster till öster. Från åkerkantens övre del (väster om Vasagatan) och dess nedre 

del (öster om Vasagatan) faller marken ungefär 8 meter. Lutningen är i områdets södra och centrala 

del jämn med varieration runt 6- 7%. I den nordöstra delen av området (öster om Vasagatan) höjer sig 

åkermarken och bildar en sluttande yta från norr till söder.  

Som en inledande del i detta uppdrag genomfördes en enkel geoteknisk undersökning av de områden 

som vid fältbesöket bedömdes lämpliga för våtmark, se Figur 1. Sammanlagt grävdes nio stycken, 

cirka en meter djupa, provgropar inom området. Samtliga gropar besiktigades avseende jordarter och 

lagerföljder.  

 

 

Figur 1. Placering av provgropar för enkel geoteknisk undersökning av jordarter och hydraulisk 

konduktivitet. Underliggande skiss är SWECO:s förslag på utformning. 

Från tre av groparna togs ut prover, dels från den övre sedimentära jorden och dels från den 

underliggande moränen. Dessa prover undersöktes med avseende på vattenkvot, torrdensitet och 

hydraulisk konduktivitet. Besiktning av provgropar liksom uttag av prover för analys och för 

bedömning av resultat utfördes av geolog Roland Jonuks. Laboratorietesterna är utförda av SWECO:s 

geolab i Stockholm.  

Undersökningen visade att: 

• Den geologiska uppbyggnaden av marken är homogen. Marken är över hela området uppbyggt 

av ett 80-100 cm djup lager av silt (med tunna lerhorisonter) ovanpå en siltig morän (grusig, 

sandig siltmorän).  

• Såväl siltjorden som den underliggande moränen är mycket täta (den hydrauliska 

konduktiviteten är 10-9,-10 m/s). Risken för läckage ner mot grundvatten är således mycket 

liten. Endast en marginell del (<1%)*av tillfört spillvatten kan teoretiskt förloras till 

grundvattnet. 



• Silten är erosions/rasbenägen. Släntlutningar bör ej vara brantare än 1:2. För minskad 

erosionsrisk är det även viktigt att snabbt etablera vegetation (grässådd). I erosionsutsatta 

lägen måste marken förstärkas med t.ex. krossmaterial. Detta behövs särskilt där vågerosion 

kan befaras (vallslänter möter öppna större vatten) eller där vattenvägar skapas med snabbt 

rinnande vatten.  

• Siltjordarna i området är svåra att vegetera (de är fattiga på humus och har dålig 

strukturbildande förmåga). Det kan därför bli nödvändigt att antingen lägga på växtbäddslager 

med matjord innan sådd eller att blanda in detta vid sprutsådd.  

Inom området öster om Vasagatan finns upplagda jordmassor som enligt uppgift från WBAB utgörs 

av lerig matjord med bedömd hög mullhalt. Denna jord kan komma till nytta för att bygga vallar 

och/eller för att förse upplagda vallar med ett mer erosionssäkert ytskikt. 

Elledningen väster om promenadvägen utgör en begränsning av området öster om Vasagatan.  

Området väster om Vasagatan utgörs i dagsläget främst av åkermark. Åkermarken genomkorsas av ett 

trycksatt va-ledningspaket. Ledningspaketet ligger på ett djup som gör att det inte kommer att 

påverkas av planerna på våtmarken. 

 
 

* 
Kontrollräkning Tova F: ”När jag räknar på det igen så får jag det till att mindre än 0,1 % 
riskerar att infiltrera med antagandena att permeabiliteten är 1*10^-9 m/s (8,6*10^-2 
mm/d), en total våtmarksarea på 2,3 ha, inkommande volym till våtmarken (nuläge) ca 3 000 
m3/d. Jordarna är väldigt täta helt enkelt och det finns ingen större risk att vattnet infiltrerar 
och ”försvinner” från våtmarken på så sätt”.  

 


