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Sammanställning Åtgärdsbehov AFRY 

1 Geoteknik 
Förekomst av okontrollerad fyllning och sättningsbenägen torv, gyttja och lera gör att 

grundläggningsförutsättningarna inom området är ogynnsamma i de övre jordlagren. 

För grundläggning av planerad byggnad kommer därför förstärkningsåtgärder troligtvis 

att erfordras. Detta avgörs utifrån utformning av planerad byggnad och vilken 

markbelastning denna kommer att ge upphov till, om byggnaden ska utföras med 

källarplan etc. 

Med ledning av utförd geoteknisk undersökning rekommenderas därför den planerade 

byggnationen att grundläggas med pålar som stoppslås i underliggande sand. Lämpligen 

används spetsbärande betongpålar och bedömd pålmedelstoppnivå är -8,0 (9,5 m under 

befintlig marknivå). 

Vid utförande med källarvåning bör bottenplattan och källarväggar utföras som 

vattentäta konstruktioner. 

Grundläggning kan utföras med platta på mark först efter att befintlig fyllning och all 

sättningsbenägna jordar såsom gyttja, lera och torv har grävts ur och återfyllning och 

packning har skett upp till grundläggningsnivå.  

2 Förorenade områden 
De identifierade verksamheterna bedöms kunna vara sådana som potentiellt kan ha givit 

upphov till föroreningar i mark och grundvatten. Verksamheterna är en tidigare 

ättiksfabrik inom planområdet och i närliggande fastigheter tidigare bilverkstad, 

drivsmedelstationer, kemtvättar och grafisk industri.  

En provtagningsplan har tagits fram och inväntar synpunkter från Blekinge Väst 

miljöförbund. Då den fått godkännande ska prover tas och skickas på analys för att 

kontrollera hur förorenat området är.  

3 VA 
Enligt situationsplanen planeras det anläggas växtbäddar i områdets norra del i 

anslutning till föreslagna byggnader. Dessa växtbäddar har därmed möjlighet att 

fördröja och rena byggnadernas takvatten. Den tänkta utformningen ger tillräckligt med 

utrymme för att ge god rening set till belastningen från området.  Om växtbäddarna 

utformas med en reglerhöjd på 15 cm och ett jorddjup på 80 cm med en porositet på 
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30 % krävs en tillgänglig yta för växtbäddar på cirka 180 m² för att ha en tillgänglig 

volym på 70 m³.  

Bebyggelsen kan medföra att ett instängt område skapas öster om planområdet. En 

kontroll har gjorts över vilken dimension som krävs för att hantera ett vattenflöde vid 

ett 100-årsregn från Ågatan ut till Mieån. Enligt beräkningarna har en 800 mm ledning 

utav plast fullgod kapacitet att ta hand om ett 100-årsregn. Med fördel kan en större 

dimension anläggas för att skapa bättre säkerhetsmarginal i systemet, bäst 

förutsättningar ges om en ytligväg kan skapas från området då ett underjordiskt system 

alltid kommer ha en nivå när belastningen kommer att överstigas.  

4 Kajen 
På grund av oklarheter kring konstruktionen föreslås två förslag på åtgärder för att säkra 

kajen inför byggnation i området. Antingen kan befintlig kaj utredas vidare och, om det 

behövs, underhållas och/eller förstärkas. Eller kan en ny kaj byggas och ersätta den 

gamla.  

Med det första alternativet finns det en möjlighet att kajen med sitt nuvarande tillstånd 

kan användas i flera år till. Ändå är det osannolikt att kajen inte skulle behöva någon 

sort av underhåll och på grund av sin ålder kommer kajen förmodligen inte att uppfylla 

de gällande reglarna i Sverige. 

För att inspektera en murkaj måste man utreda dess olika element, som i detta fall är 

stenmuren och grundläggningen (rustbädd och pålar av trä). Om kajen behöver 

förstärkas är det bästa alternativet att sponta bakom kajen och underhålla den befintliga 

konstruktionen, däremot kan det bli utmanande att förankra sponten bakom kajen om 

det behövs.  

Ska en ny kaj kan projekteras för Mieåns höjning ska det ske med kommande laster och 

enligt gällande regler. Kostnaden i jämförelse med att underhålla den gamla kajen beror 

på vilka åtgärder den gamla kajen skulle behöva, men en ny kaj skulle förmodligen bli 

en dyrare lösning. 

I detta fall bedöms spontkaj vara den mest lämpliga lösningen då en ny kaj görs. En 

vanlig spontkaj består av en spontvägg av stål med en krönbalk av betong. Spontväggen 

kan utföras som oförankrad eller bakåtförankrad beroende på vilka krafter som verkar 

på sponten, vid mindre kajdjup kan oförankrad spont användas. 

5 Punkt sammanställning åtgärder 
• Grundläggning för området bör utföras med pålning 

• Kajens nuvarande skick avgörande för om åtgärder behövs.  

o Pålning innebär att risken för problem med tryckbelastningar minskar. 

• Då ytlig skyfallshantering är svårlöst med +3 krävs det att det underjordiska 

systemet klarar av ett 100-årsregn. 

6 Kostnad 
Bland de åtgärder som krävs är grundläggningen det som är mest kostnadsdrivande för 

planen. Den del av VA-systemet som behövs för att klara av att hantera skyfallsvattnet 
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kostar omkring 200 000 kr. Då pålningen kostar omkring 2 150 000 kr ger det en 

åtgärdskostnad på 2 350 000 kr med påslag för projektering och risk.  

Pålningen är räknad med att man behöver påla i snitt 8 m för att komma förbi torvlager 

och komma ner till fast mark. För huskroppar räknar man med 1st/5m2 till 1st/9m2 vilket 

ger medeltal 1st/7m2. Uppskattningen ger 472 st betongpålar.  

Kostnaden kan ställas i relation till att schakta ur där området där urskiftningen utav 

massorna kan uppskattas kosta 3 800 000 kr samt att man kan behöva sponta för att 

skydda kajen, vilket kommer kosta omkring 2 050 000 kr.  

För att utreda kajens skick behöver en besiktning göras vilket förväntas kosta omkring 

100 000 kr. Bedöms det finnas behov av förstärkning kan det motsvara spontnings-

kostnaden ovan kontra att behöva anlägga en ny spontkaj enligt förslag som då skulle 

kosta omkring 11 000 000 kr att anlägga.  

Tabellen nedan punktar upp de kostnaders om beskrivs ovan. Fet markerade är enligt 

förslag och blir drygt 2 500 000 kr.  

Moment/åtgärd Pris 

VA skyfallsledning 200 000kr 

Pålning 2 150 000kr 

Utredning Kaj 100 000kr 

Urskiftning massor 4 000 000kr 

Spontning 2 050 000 kr 

Ny Spontkaj  11 000 000 kr 

7 Förkastade åtgärdsförslag 
Ett av problemformuleringarna för planområdet är möjligheten till åtkomst då havsnivån 

når sina framtida extremnivåer kring +3. Eftersom de befintliga gatorna i anslutning till 

planområdet, främst Ågatan och Norra Fodgelyckegatan, ligger lägre på nivåer (kring 

+1,5) skapas en gråzon där man kan få problem med åtkomst och  tillgänglighet vid de 

extremscenarier man vill skydda den aktuella planen för.  

En ny höjdsättning av Ågatan för att säkerställa att gatan är torr eller har ett mindre 

vattendjup på körbanan vid högvatten ses inte som ett rimligt förslag då de befintliga 

fastigheterna kommer få ett betydligt sämre läge men mindre tillgänglighet. Utan 

kännedom om de kringliggande fastigheternas eventuella förnyelse kan ingen 

provisorisk lösning föreslås och att en ny höjdsättning av gatan kommer då få 

svårigheter med anslutade gator och entréer som finns längs med sträckan.  

Att endast höja Norra Fodgelyckegatan för att på så sätt skapa åtkomst kommer ge 

följder att Ågatan slutar fungera som passa, alternativt anlägga en mindre bro och trycka 

ner Ågatan något för att minska hur högt Norra Fodgelyckegatan går. En trafikutredning 

hade kunnat avgöra om kringliggande gator kan hantera det ökade trafikflödet om 

Ågatan begränsas, för planen i sig skulle det även innebära att vändplatser på respektive 

sida om passagen måste anläggas och kan få följder för hur sophantering m.m. från de 

närliggande fastigheterna samt planområdet kommer att kunna genomföras. 
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Om problemet löses vid kajkant blir storleken på åtgärden mycket större då man 

kommer behöva genomföra denna åtgärd längs med hela sträckan till +3 med den 

kännedom som finns idag. Det skulle innebära en väldigt stor kostnad men innebär 

också en åtgärd för hanteringen av högvatten över ett större område. För att veta ifall 

det är den mest effektiva lösningen för området behövs däremot ett annat perspektiv 

än vad som kan ges i samband med arbetet kring det aktuella planområdet. 

8 Krav åtkomst vid högvatten  
Även vid extrema högvatten nivåer behöver åtkomst för Räddningstjänst och ambulans 

kunna säkerställas. De krävs däremot inte att man tvunget behöver ha en väg till 

området som har nivåer över +3. Med uppställningsplats intill planområdet kan ett 

mindre vattendjup över en sträcka accepteras. Då gångbron idag ansluter på en höjd av 

+2 på östra sidan behöver marknivåerna justeras uppåt för att man ska kunna nå 

byggnaderna vid +3 i havsnivå. Höjden +2,7 på västra sidan anses fullgod för åtkomst.  

Då trapphus byggs förespråkar räddningstjänsten att trapphus utförs om tr2 trapphus. 

Detta för att inte behöva förlita sig på räddningstjänsten som sekundärt alternativ vid 

utrymning. Med tiden kan tvister uppstå då utemiljön förändras runt byggnaderna.  

Vid uppställning utav räddningstjänsten stegutrustning behöver de ställas upp på 

torrmark. Då stöden sätts ner på marken behöver man kunna se var stöden placeras för 

att säkerställa att de står stabilt och t.ex. inte riskerar förstöra brunnar. Detta ska då 

inte vara ett problem när trapphus utförs som tr2 trapphus.  

För åtkomst behöver släckbilen kunna ställas upp inom ett avstånd på 50 m från 

branden. För scenariot då både brand och högvatten inträffar samtidigt kan ett något 

längre avstånd accepteras. Denna åtkomst kan lösas ifrån gångbron över ån.  

För ambulans och sjukresor kan en uppställningsplats på andra sidan gångbron ge 

fullgod åtkomst när Ågatan inte går att bruka.  

 


